
 

 

 تعالى رحمه هللا لشيخ اإلسالم اإلمام املجدد محمد بن عبد الوهاب

 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا الشيخإلمام ل

3 

  رحمه هللا عبد هللا الحصين الناصري بن  العزيز عبد  العالمة للقاض ي

 للعالمة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه هللا تعالى

 تعالى رحمه هللا عبد هللا بن عبد الرحمن أبا بطين الشيخ للعالمة

عبد هللا بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حمد بن  للشيخ العالمة

 تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا
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 بيان التوحيدرسالة في 

*     
من يصل إليه من املسلمني. سالم عليكم ورمحة  من حممد بن عبد الوهاب إىل

 اهلل وبركاته. 

اهلل به: مذهب  عقيديت وديني الذي أدين   - وهلل احلمد - أخربكم أين وبعد:

سلمني  ملل ائأئمة ائأربةة وأتباعمم إىل أهل السنة واجلمـاعة الذي عليه أئمة امل

)يوم القيامة
1

1).  

وهنيتمم عن دعوة ائأنبياء وائأموات   لكني َبيَّنْت  للناس إخالَص الدين هلل

من الصاحلني وغريهم  وعن إرشاكمم فيمـا يةبد اهلل به من الذبح والنذر 

  فيه ملك مقرب ه  ك  ْشَ والتوكل والسجود وغري ذلك ممـا هو حق اهلل الذي ال يَ 

  .وال نبي مرَسل

آخرهم  وهو الذي عليه أهل السنة  وهو الذي دعت إليه الرسل من أوهلم إىل

                                                 

 (.46: 46/ 1) «سنية يف ائأجوبة النجديةالدرر ال»هذه الرسالة يف * 

هبذا الكالم الذي يكرره يف كلري من رسائله أن يبني أنه  مراد شيخ اإلسالم اإلمـام  )11(

 عىل أو مذهب أو طريقة جديدة  وقد كان   وأنه ليس صاحب دين جديد  متبع ليس بمبتدع

أهل الكالم  طريقة جمانبًا  يث والسنةملتزًما طريقة أهل احلد  مـا كان عليه سلف ائأمة وأئمتما

 والرأي.
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

 واجلمـاعة. 

الكلمة  فأنكر هذا بةض الرؤساء؛    مسموع  ييف قريت وأنا صاحب منصب  

 وا عليما. ئلكونه خالف عادة نش

وغري ذلك من   كاةوإيتاء الز  ا ألزمت  َمن حتت يدي بإقام الصالةوأيًض 

  .وأنواع من املنكرات  ورشب املسكر  وهنيتمم عن الربا  فرائض اهلل

ْسَتْحَسنًا عند الةوام؛  ؛هيف هذا وعيب   القدح   فلم يمكن الرؤساءَ  لكونه م 

ر  به من التوحيد  ومـا هنيتمم عنه من الشك   .فجةلوا قدحمم وعداوهتم فيمـا آم 

وا عىل ا    وكربت الفتنة جد  (1)ا خالف مـا عليه الناسالةوام أن هذ وَلبَّس 

 وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله  فنقول: 

وهو أن اهلل سبحانه متفرد باخللق والتدبري عن املالئكة  :(2)توحيد الربوبية

                                                 

ر املسلمني ون ويقولون:س  ب  ومـا زالوا يل   (1)  ومرق من   إن حممد بن عبد الوهاب كفَّ

ووقع يف البدعة والضاللة  وكلمـات أهل الضالل يف   الدين  وخالف أهل السنة واجلمـاعة

رص  واهلل املستةان.  هذا أكلر من أن حت 

توحيد املةرفة واإلثبات الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد ائأسمـاء  ألول:النوع ا(2) 

ٹ ﴿: والصفات وقد كان املشكون يقرون هبذا القسم ويؤمنون به كمـا جاء يف قوله تةاىل

  .[104 :]يوسف ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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 بيان التوحيدرسالة في 

  .وائأنبياء وغريهم

ْدِخل  الرجَل يف اإلسالم  بل أكلر الناس  وهذا حق ال بد منه؛ لكن ال ي 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: مقّرون به  قال اهلل تةاىل

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

  .[11]يونس:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 الرجَل يف اإلسالم هو:  ل  ِخ دْ وإن الذي ي  

 . ا مرساًل ا وال نبي  ا مقربً ةبد إال اهلل  ال ملكً ي   أالَّ وهو:  :توحيد اإلهلية

هلية يةبدون أشياء مع اهلل: فمنمم من يةبد ب ِةَث واجلا ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أن النبي 

  .ائأصنام  ومنمم من يدعو عيسى  ومنمم من يدعو املالئكة

ْدعَ (1)فنماهم عن هذا َد  وال ي  ال   ِسواه  أحٌد  ى  وأخربهم أن اهلل أرسله لِي َوحَّ

                                                                                                                            

وقد كان بةضمم  -وبجنس توحيد ائأسمـاء والصفات   فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية

ڈ ڈ ژ ژ ﴿: كر شيًئا من توحيد ائأسمـاء والصفات جماًل أو عناًدا كمـا قال تةاىلين

ليوضح الفرق   وقد ذكر شيخ اإلسالم هنا توحيد الربوبية - [40: الفرقان] ﴾ڑ ڑ ک ک

يكون الشخص  ىال يكفي حت ؛بينه وبني توحيد ائألوهية  وأن جمرد اإلقرار بتوحيد الربوبية

 موحًدا.

من دعا ائأصنام وترك من دعا ائأنبياء والصاحلني  بل  ق بينمم  فلم ينكر عىلومل يفر (1) 

  .مجيع املشكني رشكمم أنكر عىل
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

  .املالئكة وال ائأنبياء

من عصاه ودعا شمد أن ال إٰله إال اهلل  ويفمن تبةه ووحد اهلل: فمو الذي 

فمو الذي جحد ال إٰله إال اهلل مع  ؛واستنرصهم والتجأ إليمم  أو املالئكة ىعيس

 . اهلل إقراره أنه ال خيلق وال يرزق إال

  .وهذه مجلة هلا بسٌط طويٌل  ولكن احلاصل أن هذا جممع عليه بني الةلمـاء

ن ن من  لتتبعن»حيث قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذه ائأمة مـا أخرب به نبيما  ىفلمـا جر س 

ة، حت ذَّ ة بالق  ذَّ بٍّ لدخلتموه ىكان قبلكم حذو الق  ْحر ض    .(1)«لو دخلوا ج 

                                                                                                                            

 رمحه اهللوراجع القاعدة اللاللة من القواعد ائأربةة لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 جزل له ائأجر واللواب.أو

/ 1تيمية يف اقتضاء الرصاط املستقيم )احلديث هبذا اللفظ قد ذكره شيخ اإلسالم ابن (1) 

  .الصحيحني من حديث أيب سةيد عازًيا إياه إىل (140  147/ 1) ( 00  47

( من طريق زيد بن 2447  ومسلم )(1644(  )4120والذي يف صحيح البخاري )

لتتبعن سنن من كان »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سةيد اخلدري عن النبي 

لو سلكوا  ىحت»أو « لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ىا بذراع حتعً بشرب وذراقبلكم شرًبا 

  .كمـا يف موضةي البخاري« جحر ضب لسلكتموه

 -اإلسالم  ِي خَ يْ اإلسالم فلم أقف عليه ومةلوم أن َش  اأمـا هذا اللفظ الذي ذكره شيخ

 نيما.ابمة فربمـا أوردا ائأحاديث  الذاكرةيكتبان كلرًيا من  اكان -خصوًصا أوهلمـا 
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 بيان التوحيدرسالة في 

ۇ ۆ ۆ ﴿قبلمم كمـا ذكر اهلل عنمم:  نْ وكان مَ 

ا من وصار ناس من الضالني يدعون أناًس   [11]التوبة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 .الصاحلني يف الشدة والرخاء

  وأملاهلم (3)بن مسافر يدِ   وعَ (2)  وأمحد البدوي(1)عبد القادر اجليالين :ملل

                                                 

  .وستني ومخسمـائة ىسنة إحد هو الشيخ حميي الدين عبد القادر اجليالين املتوىف (1) 

الشيخ  :ويف اجلملة(: »14/107« )السري»ترجم له غري واحد  وقال يف آخر ترمجته يف 

عبد القادر كبري الشأن  وعليه مآخذ يف بةض أقواله ودعاويه  واهلل املوعد  وبةض ذلك 

 «.يهمكذوب عل

له « ىجمموع الفتاو»( لشيخ اإلسالم ابن تيمية  وكذلك 44: 1/44« )االستقامة»وانظر 

(11 /406). 

  .اعتبار اعتقاد الناس ِذْكر  اإلمـاِم ئأمحَد البدوي هنا يف عداد الصاحلني عىل (2) 

أو شخصية حقيقية مجةت الضالل والشك   وإال فإن البدوي إمـا شخصية خرافية ومهية

  (141: 140/ 1« )ىالطبقات الكرب» يفكمـا تراه يف ترمجته عند الشةراين   ندقةوالز

طبقات »وعند الكوهن يف   (410: 411/ 1« )جامع كرامـات ائأولياء»والنبماين يف 

الشيخ شمس الدين « جمود.....»(  وانظر: حتقيًقا ونقًدا مـاتًةا يف 46  41)ص/ « الشاذلية

 (.442: 461/ 2ائأفغاين )

  .بن مسافر ائأموي ي  دِ هو الشيخ عَ (1) 

كان رجاًل صاحلًا  وله أتباع صاحلون  ومن أصحابه » قال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية:

 ا هـ. « الكفر... من فيه غلو عظيم يبلغ هبم إىل
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

أعني  -من أهل الةبادة والصالح  صاح عليمم أهل الةلم من مجيع الطوائف 

  .وأمـا الصاحلون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم - الداعني عىل

َ أهل الةلم  وعبادة ائأصنام  فإن اهلل سبحانه   هذا هو الشك ائأكربأن وَبنيَّ

 مةه إٰله آخر. ىلِي ْةَبَد وحَده   وال يدع َب ت  إنمـا أرسل الرسل وأنزل الك  

الشمس والقمر والصاحلني  والذين يدعون مع اهلل آهلة أخرى مثل:

نْبِت   نِْزل  املطَر أو ت  والتمـاثيل املصورة عىل صورهم مل يكونوا يةتقدون أهنا ت 

  .النباَت 

 نا عند اهلل. وإنمـا كانوا يةبدون املالئكة والصاحلني ويقولون: هؤالء شفةاؤ

ْدعَ  ىفبةث اهلل الرسل وأنزل الكتب َتنْمَ  أحٌد من دونه  ال دعاء  ىعن أن ي 

 وال دعاء استغاثة.   عبادة

 (1)بأهنم ملسو هيلع هللا ىلصالكفار يف زمن النبي  واعلم أن املشكني يف زمـاننا قد زادوا عىل

يدعون املالئكة وائأولياء والصاحلني ويريدون شفاعتمم والتقرب إليمم  وإال 

  .فمم مقرون بأن ائأمر هلل

                                                                                                                            

  .(104: 101/ 11« )ىجمموع الفتاو»وانظر بقية كالمه عنه يف 

وهي يف جمموع   «ىالوصية الكرب»تباعه هي موجمة ئأ ةولشيخ اإلسالم رسالة مشمور

 وقد طبةت مستقلة مراًرا.  (610: 141/ 1) ىالفتاو

 هو مةتقد املشكني ائأولني ال املتأخرين.« بأهنم»مـا بةد كلمة (1) 
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 بيان التوحيدرسالة في 

 فمم ال يدعوهنم إال يف الرخاء  فإذا جاءت الشدائد أخلصوا هلل.

 [44]اإلرساء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿: قال اهلل تةاىل

 اآلية. 

إفراد اهلل سبحانه بالةبادة  وهو دين الرسل الذي  واعلم أن التوحيد هو:

 أرسلمم اهلل به إىل عباده. 

 قومه ملـا َغَلْوا يف الصاحلني: َود   أرسله اهلل إىل - ليه السالمع -فأوهلم نوح 

 وَيغوث ويةوق ونرس.  َواع  وس  

  .وهو الذي كرسَّ صوَر الصاحلني ملسو هيلع هللا ىلصحممد  الرسل وآخر

ا  ويتصدقون  ويذكرون اهلل كلريً   وحيجون  أناس يتةبدون أرسله اهلل إىل

 .اهلل تةاىلولكنمم جيةلون بةض املخلوقات وسائط بينمم وبني 

 .  ونريد شفاعتمم عندهتةاىل اهلل يقولون: نريد منمم التقرب إىل

 . (1)ومريم  وأناس غريهم من الصاحلني ىوعيس  ملل: املالئكة

                                                 

دحر »وانظر دفاًعا عنما يف   اجل َمل هذهلملزيد بيان  «كشف الشبمات»راجع رشوح  (1) 

( 00 :41)ص/ « بن عبد الوهاباياب عن دعوة اإلمـام حممد افرتاءات أهل الزيغ واالرت

 .لةالمة الشيخ ربيع بن هادي املدخيل حفظه اهلل تةاىلل
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

جيدد هلم دين إبراهيم  وخيربهم أن هذا التقرب  ملسو هيلع هللا ىلصا فبةث اهلل حممدً 

نبي  وال  ال يصلح منه يشء ال مللك مقرب  واالعتقاد حمض  حق اهلل تةاىل

  . عن غريمهـامرسل  فضاًل 

 .وإال فمؤالء املشكون يشمدون أن اهلل هو اخلالق وحده ال رشيك له

وال يدبر ائأمر إال  وأنه ال خيلق وال يرزق إال هو  وال حييي وال يميت إال هو 

 .هو

كلمم   وأن مجيع السمـاوات السبع ومن فيمن  وائأرضني السبع ومن فيمن

 قمره. وحتت ترصفه و  عبيده

 ملسو هيلع هللا ىلصأن هؤالء املشكني الذين قاتلمم رسول اهلل  فإذا أردت الدليل عىل

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: يشمدون هبذا  فاقرأ قوله تةاىل

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

  .]يونس[ ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ۇ ﴿ :وقوله تعاىل ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ 

ۆ ۅ ۆ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ې  ۈ  ې  ې  ۉ  ۉ 

ائ ى  ى  ۇئ ې  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ۆئ  ائ  ۈئ ۆئ 

جئ ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ 
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 بيان التوحيدرسالة في 

جب  يئ  ىئ  مئ    .]املؤمنون[ ﴾حب خبحئ 

هبذا كله  ومل  يقولونحتقق أهنم  وغري ذلك من اآليات الداالت عىل 

 . ملسو هيلع هللا ىلصيدخلمم يف التوحيد الذي دعاهم إليه رسول اهلل 

وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد الةبادة الذي يسميه املشكون 

  .(1)يف زمـاننا االعتقاد

ثم منمم   اا وطمةً خوفً   ا وهنارً لياًل  -سبحانه وتةاىل -مـا كانوا يدعون اهلل ك

منمم من ليشفةوا هلم  و  ئأجل صالحمم وقرهبم من اهلل ؛من يدعو املالئكة

  .ىا ملل عيسا ملل الالت  أو نبي   صاحلً يدعو رجاًل 

هلل إخالص الةبادة  عىلذلك  ودعاهم  قاتلمم عىل ملسو هيلع هللا ىلصوعرفت أن رسول اهلل 

 .[10]اجلن:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿: كمـا قال تةاىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: وقال تةاىل

  .[16]الرعد:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

                                                 

: أهل البلدة الفالنية يةتقدون فالًنا  أو هلم فيه مةتقد  يةني أنه ي قصد عندهم فيقال (1) 

رصفما لغري  نْ دة التي مَ والنذر  وغري ذلك من أنوا ع الةبا  والذبح  واالستةانة  باالستغاثة

 اهلل فقد أرشك.
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ه هلل  والنذر كله هلل  قاتلمم ليكون الدين كل   ملسو هيلع هللا ىلصوعرفت أن رسول اهلل 

  .كلما هلل ةواالستغاثة كلما باهلل  ومجيع أنواع الةباد

ْدِخلمم يف اإلسالم  وأن قصدهم  وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية مل ي 

هو الذي  هبم اهلل تةاىل إىلاملالئكة وائأنبياء وائأولياء يريدون شفاعتمم والتقرب 

  .أحل دمـاءهم وأمواهلم

عن اإلقرار به  ىوأب  عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل

 املشكون. 

ال إٰله إال اهلل  فإن اإلله عندهم هو الذي  قولك: ىد هو معنوهذا التوحي

ْقَصد ئأجل هذه ائأمور سواء كان ملكً  أو   اأو شجرة  أو قربً   اا  أو ولي  أو نبي    اي 

  .اجني  

وحده كمـا  ون أن ذلك هللر  قِ مل يريدوا أن اإلله هو اخلالق الرازق املدبر فإهنم ي  

 . (1)له: مـا يةني املشكون يف زمـاننا بلفظ السيدقدمت لك  وإنمـا يةنون باإل

 كلمة التوحيد وهي: ال إٰله إال اهلل.  يدعوهم إىل ملسو هيلع هللا ىلصفأتاهم النبي 

                                                 

  وصار عرًفا «سيدي»يةني أن املشكني يةربون عن ائأولياء الذين يةبدوهنم بلفظ (1) 

عند كلري من الناس إذا قيل: هذا رضيح سيدي فالن  فمذا يةني أنه وثن يةبد من دون اهلل 

 .تةاىل
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 بيان التوحيدرسالة في 

  .واملراد من هذه الكلمة مةناها ال جمرد لفظما

هبذه الكلمة هو: إفراد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاجلمال يةلمون أن مراد النبي ووالكفار 

ْةَبد من    .والرباءة منه  دونهبالتةلق  والكفر بمـا ي 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ال إٰله إال اهلل  قالوا:  فإنه ملـا قال هلم قولوا:

 .[4]ص:  ﴾چ ڇ

فإذا عرفت أن جمال الكفار يةرفون ذلك؛ فالةجب ممن يدعي اإلسالم وهو 

هذه الكلمة مـا عرفه جمال الكفار  بل يظن أن ذلك هو  تفسريال يةرف من 

  .عتقاد القلب بيشء من املةاينالتلفظ بحروفما من غري ا

وال يميت  وال   وال يرزق  وال حييي  ال خيلق واحلاذق منهم يظن أن معناها:

 يدبر ائأمر إال اهلل. 

 .جهال الكفار أعلم منه بمعنى ال إٰله إال اهلل ؛فال خري يف رجل

  

فيه:  اهلل فإذا عرفت مـا قلت لك مةرفة قلب  وعرفت الشك باهلل الذي قال

اآلية   [114  60]النساء:  ﴾مج ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

الذي ال يقبل اهلل من   وعرفت دين اهلل الذي بةث به الرسل من أوهلم إىل آخرهم
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

ا سواه  وعرفت مـا أصبح غالب الناس فيه من اجلمل هبذا  أفادك أحد دينً 

 فائدتني: 

گ گ گ  ک گ﴿: رمحته  قال اهلل تةاىلبالفرح بفضل اهلل و :األوىل

 .[40]يونس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ا اخلوف الةظيم  فإنك إذا عرفت أن اإلنسان يكفر بكلمة وأفادك أيًض 

 .خيرجما من لسانه

 وقد يقوهلا وهو يظن أهنا تقربه إىل  فال يةذر باجلمل (1)وقد يقوهلا وهو جاهل

  .اهلل

  وعلممم مع صالحمم ىإن أهلمك اهلل مـا قص عن قوم موس  اخصوًص 

فحينئذ يةظم   [110]ائأعراف:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿أتوه قائلني:  أهنم

                                                 

ال اجلمل  ؛راض بةد قيام احلجةاجلمل الناشئ عن اإلع :مراد اإلمـام باجلهل هنا(1) 

  .الناشئ عن عدم البالغ

باجلمل الناشئ عن عدم البالغ  ومن هذا قوله  الةذرَ  يف غري مـا موضع   فإنه قد قرر 

قرب أمحد  عبد القادر  والصنم الذي عىل وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي عىل: »

فكيف نكفر من مل يشك باهلل إذا مل  ؛مموعدم من ينبم  ئأجل جملمم ؛وأملاهلمـا  البدوي

دحر افرتاءات أهل الزيغ »وراجع   (106/ 1« )...الدرر السنية» .اهـ« ؟هياجر إلينا

 .( فمـا فيه ممم يف هذا الباب40: 64)ص/ « واالرتياب...
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 بيان التوحيدرسالة في 

 مـا خيلصك من هذا وأملاله.  وحرصك عىل  خوفك

ا هبذا التوحيد إال جةل له من حكمته مل يبةث نبي   - سبحانه –واعلم أن اهلل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿كمـا قال تةاىل:  (1)أعداءً 

  .[112]ائأنةام: (2)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

: يكون ئأعداء التوحيد علوم كلرية وكتب وحجج كمـا قال تةاىلوقد  

 . ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

اهلل ال بد له من أعداء قاعدين عليه   فإذا عرفَت ذلك  وعرفَت أن الطريق إىل

ڱ ڱ ں ں ﴿: كمـا قال تةاىل (3)أهل فصاحة وعلم وحجج

                                                 

ويف   «يودِ مل يأت رجل قط بملل مـا جئت به إال ع  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال ورقة بن نوفل للنبي (1) 

(  6741(  )1كمـا يف صحيح البخاري )« يأت رجل بمـا جئت به إال أوذي مل»رواية: 

 (.140وصحيح مسلم )

 :الفرقان] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: وقال تةاىل(2) 

11]. 

 ملل النبماين الذي  فيصنفون التصانيف ويطبةون الكتب يف نرصة الشك والضالل(1) 

ه مجع من أكرب من ظوقد قر «بسيد اخللق ةغاثاالستشواهد احلق يف » :كتاًبا سمـاه ألف

 وصف بالةلم يف زمـانه  وأملال هذا كلري  وإنا هلل وإنا إليه راجةون.ي  

أن من اإلسالم قديًًم وحديًلا أكلر  سب إىلتممن ين كوالكتب املصنفة يف نرصة الش *

 حرصها. أستطيع
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

 اآلية.[ 04]ائأعراف:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ا تقاتل به هؤالء دين اهلل مـا يصري لك سالًح  فالواجب عليك أن تةلم ِمن

ممم لربك  َقدَّ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: الشياطني  الذين قال إمـاممم وم 

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڌ

  .]ائأعراف[ ﴾گ گ

حجج اهلل وبيناته  فال ختف وال  اهلل  وأصغيت إىل أقبلت عىل إذاولكن 

 . [44النساء: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿حتزن: 

من علمـاء هؤالء املشكني  كمـا قال  َألًفاي من املوحدين يغلب والةام  

  .[141]الصافات:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿: تةاىل

هم الغالبون باحلجة واللسان  كمـا أهنم الغالبون بالسيف  اهلل دنْ ج  فَ 

 والسنان. 

  .املوحد الذي يسلك الطريق وليس مةه سالح وإنمـا اخلوف عىل

 ىورمحة وبش ىتابه الذي جةله تِْبَياًنا لكل يشء وهدوقد َمنَّ اهلل علينا بك

  .للمسلمني
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 بيان التوحيدرسالة في 

َبني   بطالهنا كمـا  (1)فال يأيت صاحب باطل بحجة إال ويف القرآن مـا ينقضما وي 

 .]الفرقان[ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: قال تةاىل

يوم  هذه اآلية عامة يف كل حجة يأيت هبا أهل الباطل إىل قال بعض املفرسين:

 امة. القي

التوحيد  غري دعوة الناس إىل شياءا من ائأأن كل مـا ذكر عنَّ  واحلاصل:

  .والنمي عن الشك  فكله من البمتان

ين ملـا بينت  هلم كالم اهلل  ومـا أمن الرؤساء املخالفني  ىأعجب مـا جر منو

ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: ذكر أهل التفسري يف قوله تةاىل

  .اآلية[ 44]اإلرساء:  ﴾ەئ ەئ

 .[10]يونس:  ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿ وقوله:

 .[1]الزمر:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ﴿ وقوله:

                                                 

« مدارج السالكني»يف  - ةاىلرمحه اهلل ت -كمـا قال اإلمـام شمس الدين ابن القيم (1) 

« القرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه  ويف شأن الشك وأهله وجزائمم(: »124/ 1)

 اهـ.

ا: إن كل آية يف القرآن فمي متضمنة للتوحيد بل نقول قواًل كلي  » (:323/ 3وقال أيًضا )

 «.شاهدة به داعية إليه
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ومـا ذكر اهلل من إقرار الكفار يف قوله: 

 .[11]يونس:  ﴾ۅ ۉ ۉ

  .وغري ذلك

وال بكالم الرسول  وال بكالم   لناامللنا وئأ به ال جيوز الةملالقرآن : قالوا

 ذكره املتأخرون.   وال نطيع إال مـا (1)املتقدمني

أنا أخاصم احلنفي بكالم املتأخرين من احلنفية  واملـالكي  قلت هلم:

لٌّ أخاصمه بكتب املتأخرين من علمـائمم الذين يةتمدون  والشافةي واحلنبيل؛ ك 

  .(2)عليمم

وذكرت  كل مـا   نقلت كالم الةلمـاء من كل مذهب ئأهله  فلمـا أبوا ذلك

 .عند القبور والنذر هلا قالوا بةدمـا رصحت الدعوة  

 ا. فةرفوا ذلك وحتققوه؛ فلم يزدهم إال نفورً 

                                                 

مـام يف ائأصل السادس من ائأصول وهذه هي الشبمة الشيطانية التي ردها اإل(1) 

 الستة.

رمحه  -َيظمر من هذا الكالم سةة علم شيخ اإلسالم اإلمـام حممد بن عبد الوهاب (2) 

وأن نرص التوحيد والسنة البد له من الةلم والتحقيق فيه  أمـا ثرثرة اجلمال  - اهلل تةاىل

 اهلل املستةان.اء وتشدقمم فمـا يأيت إال بزيادة الضالل والبالء  ويائأدع
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 بيان التوحيدرسالة في 

: فإين أكفر َمْن عرف دين الرسول ثم بةد مـا عرفه َسبَّه  وهَنَى وأمـا التكفري

ر     .الناس عنه وعادى َمْن فةله  فمذا هو الذي أ َكف 

 . (1)ليسوا كذلك -وهلل احلمد  -وأكلر ائأمة 

اليوم إال دون النفس واحلرمة  وهم الذين  ا إىلنقاتل أحدً  فلم وأمـا القتال:

  .اَأَتْوَنا يف ديارنا وال أبقوا ممكنً 

وكذلك َمْن   سبيل املقابلة  وجزاء سيئة مللما ولكن قد نقاتل بةضمم عىل

 َجاَهَر بَسب  دين الرسول بةد مـا عرفه. 

ب إشاعته يف الناس  وأن الواج  بني لكم أن هذا احلق الذي ال ريب فيهن افإن

  .(2)وتةليمه النساء والرجال

                                                 

 هذا واضح يف بيان مةتقد اإلمـام يف أمة اإلسالم.(1) 

: - تةاىل محمم اهللر -قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب (2) 

أكابر الةلمـاء يف أزمنة  الةباد  قد خفي عىل فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق اهلل عىل»

 ائأمور؟ سلفت  فكيف ال يكون بيانه أهم 

إال بمةرفة هذا التوحيد وقبوله  نإيمـاإذا كان اإلنسان ال يصح له إسالم وال   خصوًصا

  .ب أدلته واستحضارها ذهنًا وقواًل وطلًبا ورغبةً ل  طَ وحمبته والدعوة إليه وتَ 
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 بيان التوحيدرسالة في          

 

 

 
 

 

 

نفسه  فإن التائب  اهلل  وأقر عىل الواجب عليه  وتاب إىل ىفرحم اهلل من أد

 .اهويرض همن الذنب كمن ال ذنب له  ونسأل اهلل أن هيدينا وإياكم ملـا حيب

 

                                                                                                                            

الدين وقلة املةرفة  فينبغي أن تشاع  فمذه نصيحة مني لكل إنسان  دعاين إليما غربة  

ارض أهل الةلم  يقبلما من وفقه اهلل للخري  فإهنا خري ممـا كتبتم فيه بأضةاف وتذاع يف حم

 (.122/ 1« )الدرر السنية...»من  ىانتم .أضةاف
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 بيان التوحيدرسالة في 
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته

    

من ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا و ،ونستعينه ونستغفره إن احلمد هلل نحمده

  .ومن يضلل فال هادي له ،من هيده اهلل فال مضل له ،سيئات أعاملنا

  .عبده ورسوله وأشهد أن حممدا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له

 ]آل عمران[.  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ 

 ]النساء[. ژٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ  

 [.األحزاب]  ژۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 

  أما بعد،

 األمور ورش ،ملسو هيلع هللا ىلصوخري اهلدي هدي حممد  ،فإن أصدق احلديث كتاب اهلل

 .ةوكل بدعة ضالل ،حمدثاهتا

أهمَّ  –عليهم الصالة والسالم  –واإليامن به وبرسله  ملّا كان توحيد اهلل »

ا، وملا كانت الواجبات وأعظم الفرائض، والعلم بذلك أرشف العلوم وأفضله

وجب عىل كلِّ مسلم  (1)«احلاجة إىل هذا األصل األصيل داعية إىل بيانه بالتَّفصيل

                                                 

 (.11/ 2) «-تعاىل   -شيخ عبد العزيز بن باز جمموع فتاوى العاّلمة ال» (1)
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته         

 

 

 

 
 

 

 

االهتامم به واحلرص عىل تعّلمه وتعليمه ونرشه وإذاعته والّدعوة إليه دعوة 

لة  لة مفصَّ  .- ملسو هيلع هللا ىلصعىل ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل  –مؤصَّ

هم اهلل تعاىل  َّن يَّسَّ
للقيام هبذا الواجب قياًما عظياًم شيخ اإلسالم حممد بن وِمم

 -وأجزل له األجر والثواب، وأدخله اجلنّة بغري حساب   –عبد الوهاب 

وأرشد الناس وهناهم عن الرشك، وبني هلم أن التوحيد هو حق هلل دعا إىل اهلل، »

 عىل عباده، وأنه الذي دعت إليه الرسل عليهم الصالة والسالم. 

أهنا  :، وأن معناها: ال معبود حق إال اهلل، يعني«ال إله إال اهلل» هلم معن  وبنيَّ 

: ، كام قال نفي وإثبات، تنفي اإلهلية عن غري اهلل وتثبت العبادة هلل وحده 

 .[22]احلج:  ژڭ ڭ ۓ     ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژ

 ٻ ٱ ژ: وقال  .[5]الفاحتة:  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژوقال سبحانه: 

وقال  .[25]األنبياء:  ژ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڭ ڭژ: وقال  .[22]اإلرساء:  ژ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژسبحانه: 

 ڱ ڳ ڳژوقال سبحانه:  .[11]غافر:  ژۆ ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[5]البينة:  ژ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ

قام هبذه الدعوة يف النصف الثاين  -حممد بن عبد الوهاب  - فالشيخ 

بلدة قريبة من الرياض،   عرش اهلرري، وكان ذلك يف العيينة يفمن القرن الثاين

دعا إىل اهلل فيها، ونرش التوحيد وصارت عنده حلقة عظيمة يف التعليم، ثم انتقل 
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اه أمريها حممد بن سعود وبايعه عىل الدعوة إىل ألسباب معروفة إىل الدرعية، وتلقَّ 

فنفع اهلل بذلك، وتعاون  ،ا، وعىل نرش اإلسالم يف الدرعية وما حوهلاهلل 

اإلمامان: اإلمام حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود جد العائلة املالكة 

اآلن، فتعاونا يف سبيل الدعوة، وكان ذلك يف عام ثامن ومخسني ومائة وألف من 

 اهلررة النبوية.

هناك،  هكذا بدأ الدعوة يف الدرعية بعد أن انتقل من العيينة، فانترش اإلسالم

وأزيلت القباب التي عىل القبور، وانترش التوحيد بني الناس، وعرفوا حقيقة 

، ثم قامت دولة آل سعود يف بقية اجلزيرة، وانترش أمر «ال إله إال اهلل»معن  

التوحيد يف أطراف اجلزيرة، فنفع اهلل هبذه الدعوة نفعا عظيام، وظهر هبا احلق، 

  ألهل التوحيد يف كل مكان.اًم ل  وانترص هبا أهل التوحيد، وصارت ع  

ثم انترشت هذه الدعوة أيضا يف اليمن، ويف جهات كثرية من اهلند والشام 

والعراق ومرص، حيث تلقاها أئمة اهلدى وعلامء احلق بالقبول، وساعدوا الشيخ 

 ا بدعوته.و  ع  د  و   حممدا 

وخالفه آخرون ِمن غلب عليهم اجلهل أو التقليد والتعصب آلبائهم 

وأسالفهم، أو غلب عليهم اهلوى والتعصب ملا هم عليه لئال يقول الناس: ملاذا مل 

مونا، فعادوا هذه الدعوة، وكتبوا كتابات باطلة ضدها، ولكن اهلل سبحانه لِّ ع  ت  

واستقام أمر التوحيد يف اجلزيرة، وانترش أمر اهلل بحمد  ،نرص الدعوة وأهلها
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 .(1)«اهلل

زء من جهاد شيخ اإلسام حممد بن عبد الوهاب لنرش وهذه الرسالة ااملباركة ج

التوحيد ومقارعة الرّشك وأهله، وقام برشحها رشحا طيبا خمترصا حفيده املرّدد 

رمحهم اهلل  -الثاين اإلمام الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب 

 .-تعاىل 

امت، وأن يعيذنا من أسأل اهلل تعاىل أن يثبِّتنا عىل التوحيد والسنة حّت  امل

 رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا.

 واحلمد هلل رّب العاملني.

 وصىّل اهلل وسّلم عىل نبّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

 

 

 

                                                 

  -( للعاّلمة الشيخ عبد العزيز بن باز 11، 11/ 1) «نور عىل الدرب»فتاوى ( 1)

 .-تعاىل 
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 :(1)-تعاىل  -قال شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

  .أصل دين اإلسالم وقاعدته: أمران *

: األمر بعبادة اهلل وحده ال رشيك له، والتحريض عىل ذلك، واملواالة األول -

 فيه، وتكفري من تركه. 

: اإلنذار عن الرشك يف عبادة اهلل، والتغليظ يف ذلك، واملعاداة فيه، الثاين -

 وتكفري من فعله.

  يف ذلك أنواع: (2)واملخالفون* 

  ،فأشدهم خمالفة: من خالف يف اجلميع -

 من عبد اهلل وحده، ومل ينكر الرشك، ومل يعاد أهله.  :ومن الناس -

 ومنهم: من عاداهم ومل يكفرهم.  -

 ومل يبغضه.  ،ومنهم: من مل حيب التوحيد -

                                                 

  (.22/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»هذا املتن يف  (1)

 .«املخالف»يف الرشح: ( 2)
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 . (1)ة للصاحلنيبَّ وزعم أنه مس   ،رهمومنهم: من كفَّ  -

 حيبه. ومل  ،ومنهم: من مل يبغض الرشك -

 ومنهم: من مل يعرف الرشك، ومل ينكره.  -

 ومل ينكره. ،ومنهم: من مل يعرف التوحيد -

مل يعرف  (2)من عمل بالتوحيد، لكن: -وهو أشد األنواع خطرا - ومنهم

 رهم. يبغض من تركه، ومل يكفِّ  (2)قدره، ومل

 ، ومل يعاد أهله، ومل(1)ومنهم: من ترك الرشك وكرهه، ومل يعرف قدره -

  .رهميكفِّ 

 ، واهلل أعلم.قد خالفوا ما جاءت به األنبياء من دين اهلل  :وهؤالء* 

 

 

                                                 

 هذه اجلملة مل تذكر يف الرشح.( 1)

 .«لكن مل»بدل  «ومل»رشح يف ال (2)

 . «ومل»بدل  «فلم» يف الرشح (2)

  .إىل هنا انته  رشح الشارح  (1)
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رشًحا لكالم  -تعاىل   -قال الشيخ اإلمام عبد الّرمحن بن حسن  *

 :(1)-تعاىل   -جّده شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

األول: أصل دين اإلسالم، وقاعدته أمران: ): - تعاىل  -قوله  -1

األمر بعبادة اهلل وحده ال رشيك له، والتحريض عىل ذلك، واملواالة فيه، وتكفري 

 .(من تركه

 ڤ ڤ ڤ ژوأدلة هذا يف القرآن أكثر من أن حترص، كقوله تعاىل: قلت: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ

  .[21: ]آل عمراناآلية   ژ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ

، الذي «ال إله إال اهلل»يدعو أهل الكتاب إىل معن  أن  ملسو هيلع هللا ىلص أمر اهلل تعاىل نبيه

 دعا إليه العرب وغريهم.

، فقوله:  ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ، ففَّسها بقوله: (2)«ال إله إال اهلل»والكلمة هي: 

                                                 

 «اجلامع الفريد»(، 211: 202/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»هذا الرشح يف ( 1)

 ( وبينهام اختالفات مل أرش إالّ للقليل منها.210: 222)ص/ 

 :-تعاىل   -د الوهاب قال شيخ اإلسالم حممد بن عب (2)

 : (ال إله إال اهلل)فصل يف معن  »

والرشيفة الغالية، من  هي: الكلمة العالية (ال إله إال اهلل)أن  - رمحك اهلل تعاىل -اعلم 

من قال ال إله إال اهلل، » ملسو هيلع هللا ىلصصم، قال رسول اهلل استمسك هبا فقد سلم، ومن اعتصم هبا فقد ع  
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 ڄ ژ، وهو نفي العبادة عام سوى اهلل، وقوله: «ال إله»فيه معن :  ، ژ ڄ ڄژ

 أن يدعوهم إىل قرص العبادة فأمره تعاىل ؛هو املستثن  يف كلمة اإلخالص ، ژ ڃ

  .عليه وحده، ونفيها عمن سواه

                                                                                                                            

ال إله )فصح أن . واحلديث ي  «ماله ودمه، وحسابه عىل اهلل  وكفر بام يعبد من دون اهلل، حرم

ولكن الناس فيها ثالث فرق: فرقة نطقوا هبا وحققوها، وعلموا أن  ، هلا لفظ ومعن ،(إال اهلل

هلا معن  وعملوا به، وهلا نواقض فاجتنبوها. وفرقة: نطقوا هبا يف الظاهر، فزينوا ظواهرهم 

ك. وفرقة: نطقوا هبا ومل يعملوا بمعناها، وعملوا بنواقضها، بالقول، واستبطنوا الكفر والش

 .[101: ]الكهف  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ژ فهؤالء 

، والثالثة هم املرشكون ،والثانية هم املنافقون ،ىل هي الناجية، وهم املؤمنون حقافالفرقة األو

التكذيب، ورموه بحرارة التخريب،  حصن، ولكن نصبوا عليه منرنيق (ال إله إال اهللـ)ف

  .«فدخل عليهم العدو، فسلبهم املعن ، وتركهم مع الصورة

، فبقي معهم لقلقة باللسان، وقعقعة باحلروف، وهو (ال إله إال اهلل)سلبوا معن  »ثّم قال: 

ذكر احلصن ال مع احلصن، فكام أن ذكر النار ال حيرق، وذكر املاء ال يغرق، وذكر اخلبز ال 

فإن القول قرش، واملعن  لب،  بع، وذكر السيف ال يقطع، فكذلك ذكر احلصن ال يمنع.يش

صنع بالصدف مع وماذا ي   صنع بالقرش مع فقدان اللب؟والقول صدف، واملعن  در، ماذا ي  

 فقدان اجلوهر؟

 نتفع باجلسد دون الروح، فكذلك البمنزلة الروح من اجلسد، ال ي   مع معناها (ال إله إال اهلل)

 . «ينتفع هبذه الكلمة دون معناها

 (.111: 112/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 
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ومثل هذه اآلية كثري، يبني أن اإلهلية هي العبادة، وأهنا ال يصلح منها يشء 

معن   ،[22]اإلرساء:   ژ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژلغري اهلل، كام قال تعاىل: 

  .(1)، قوالن، ومعنااما واحد: أمر ووّصَّ ژ ڳژ

إال »فيه معن :   ژ   ڱ ڱ ژ، وقوله: «ال إله»ه معن : في  ژ ڱ ڳ ژوقوله: 

 .«اهلل

 ڇ ڇ    ڇ چ ژوهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل، إذ قالوا لقومهم: 

  .[22]املؤمنون:   ژ ڌڌ ڍ   ڍ    ڇ

 ءة منه وِمن فعله، كام قال تعاىلفال بد من نفي الرشك يف العبادة رأسا، والربا

 ڈ  ڈ     ڎ    ڎ  ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ژه السالم: عن خليله إبراهيم علي

  .[21-22]الزخرف:   ژ ڑ ڑ ژ ژ

 من الرباءة من عبادة ما كان يعبد من دون اهلل. فال بد

  ژ ى ې ې ې ې ۉ ژعنه عليه السالم:  ]تعاىل[ وقال

  .[11]مريم: 

                                                 

 (:22/ 15يف تفسريه ) -تعاىل   -( قال اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي 1)

، وإن كان معن  مجيعهم يف  ژڳ ڳ ژقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل يف تأويل قوله: »

 ثّم ذكر عدًدا من اآلثار يف ذلك.، «ذلك واحًدا
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  ڻ ژفيرب اعتزال الرشك وأهله بالرباءة منهام، كام رصح به يف قوله تعاىل: 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے       ے ھ ھ ھ ھ         ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ     ۆ    ۇ ۇ ڭ

 .(1)والذين معه هم الرسل، كام ذكره ابن جرير ،[1]املمتحنة: 

، من التحريض عىل التوحيد، وهذه اآلية تتضمن مجيع ما ذكره شيخنا 

كه بفعل الرشك املنايف له؛ ونفي الرشك، واملواالة ألهل التوحيد، وتكفري من تر

فإن من فعل الرشك فقد ترك التوحيد؛ فإهنام ضدان ال جيتمعان، فمت  وجد 

 الرشك انتف  التوحيد.

 ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ       ۇ    ۇ ڭ ڭ ژوقد قال تعاىل يف حال من أرشك: 

                                                 

 (:22/ 21) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»يف تفسريه املسم   قال  (1)

: قد كان لكم أهيا املؤمنون ملسو هيلع هللا ىلصللمؤمنني من أصحاب رسول اهلل  -تعاىل ذكره  -يقول »

 ژھ ھ         ژخليل الرمحن تقتدون به،  ژ         ہ ہ ژيقول: قدوة حسنة   ژ ہ ہژ

 ثّم روى بسند صحيح عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أهّنم: أنبياء اهلل. «أنبياء اهلل

: أتباعه الذين آمنوا معه، كام ژھ ھ         ژوالذي اعتمده غري واحد من املفَّسين هو أّن 

 (.211/ 1يف تفسريه ) -تعاىل   -قال احلافظ ابن كثري 

 «البحر املحيط»(، و10/ 11) «مع ألحكام القرآناجلا»(، و12/ 1) «معامل التنزيل»وانظر: 

(، 252/ 1) «تيسري الكريم الرمحن»(، و222/ 1) «النكت والعيون»(، و151/ 10)

 وغريها.
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فكّفره تعاىل باختاذ األنداد، وهم  ،[1]الزمر:   ژ ې  ۉ ۉ  ۅ ۋۅ ۋ

أمثال هذه اآليات كثرية، فال يكون موحدا إال بنفي الرشك، الرشكاء يف العبادة؛ و

 والرباءة منه، وتكفري من فعله.
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الثاين: اإلنذار عن الرشك يف عبادة اهلل، ): - تعاىل  -ثم قال  -2

  (:والتغليظ يف ذلك، واملعاداة فيه، وتكفري من فعله

أنذروا قومهم عن الرشك،  لرسل،وهو دين ا ؛يد إال هبذافال يتم مقام التوح

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژكام قال تعاىل: 

  .[22]النحل:   ژڇ

  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقال تعاىل: 

  .[25]األنبياء:   ژ ٺ

 ٺ ٺ ڀ ڀ     ڀ ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ  ٻ  ٻ ژوقال تعاىل: 

 .[21]األحقاف:   ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

من  ،: العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه(هلليف عبادة ا) :قوله -

 .(1)األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة

وهذا موجود يف الكتاب والسنة، كقوله تعاىل:  (:والتغليظ يف ذلك)قوله:  -

 جح مج حج يث مثىث جث يت ىت مت خت  حت جت   يب ىب  مب خب جبحب   يئ ىئ ژ

  .]الذاريات[  ژ  جخ مح

                                                 

تعاىل   -لشيخ اإلسالم ابن تيمية  «العبودية»انظر هذا التعريف وبيانه يف رسالة ( 1)

 (.221: 112/ 10) «جمموع الفتاوى»، وهي يف -
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وأصحابه من قريش ما جرى، من  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ولوال التغليظ، ملا جرى عىل ال

دينهم وعيب  األذى العظيم، كام هو مذكور يف السري مفصال، فإنه بادأهم بسبِّ 

 .(1)آهلتهم

 ھ ھ ژكام قال تعاىل:  (:واملعاداة فيه): - تعاىل  -قوله  -

  .[5]التوبة:   ژ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے

     ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ژواآليات يف هذا كثرية جدا، كقوله: 

 .(2)والفتنة: الرشك .[22]األنفال:   ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

اآليات، فال بد من تكفريهم  ووسم تعاىل أهل الرشك بالكفر فيام ال حيىص من

، كلمة اإلخالص؛ فال يتم معناها إال «ال إله إال اهلل»أيضا، وهذا هو مقتىض 

  .كفري من جعل هلل رشيكا يف عبادتهبت

 إله إال اهلل، وكفر بام يعبد من دون اهلل، من قال ال»كام يف احلديث الصحيح: 

                                                 

 :-تعاىل   -خ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب قال شي (1)

اإلله،  األولونالناس فالذي يزعم أهل الرشك يف زماننا أهنم وسائطهم، هم الذين يسميهم »

  .«، إبطال للوسائط(ال إله إال اهلل)والواسطة هو اإلله، فقول الرجل: 

 (.111/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 

  ژ ڈ  ژ  ژ  ڑژ ، وقال: [121]البقرة:   ژ پ       ڀ  ڀ  ڀژ ىل: قال تعا (2)

  .[211]البقرة: 
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: تأكيد «وكفر بام يعبد من دون اهلل». فقوله: (1)«حسابه عىل اهللحرم ماله ودمه، و

للنفي، فال يكون معصوم الدم واملال إال بذلك، فلو شك أو تردد، مل يعصم دمه 

 .(2)وماله

ت يف األحاديث بقيود د  يِّ ق   «ال إله إال اهلل» هذه األمور هي متام التوحيد، ألنف

ثقال: بالعلم، واإلخالص، والصدق، واليقني، وعدم الشك؛ فال يكون املرء 

دا إال باجتامع هذا كله، واعتقاده، وقبوله، وحمبته، واملعاداة فيه، واملواالة حِّ و  م  

                                                 

 «الكبري»(، والطرباين يف 225، 221/ 2(، )112/ 2(، وأمحد )22أخرجه مسلم ) (1)

وهو  -عن أبيه  -وهو سعد بن طارق األشرعي  -( من طريق أيب مالك 212، 211/ 1)

ي م     .ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل - طارق بن أ ش 

 أيًضا: -تعاىل   -وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن  (2)

ال  ،، فهذا رشط عظيم«وكفر بام يعبد من دون اهلل»يف احلديث الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلص وأما قوله»

معصوم  ( إله إال اهلل)الإال بوجوده، وإن مل يوجد مل يكن من قال  (ال إله إال اهلل)يصح قول 

، فلم ينفعه القول بدون اإلتيان باملعن  الذي ( إله إال اهللال)ألن هذا هو معن   ؛الدم واملال

 ر  ت   ن  دلت عليه، مم 
فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون اهلل،  ،وِمن فعله الرشك والرباءة منه كم

وهذا معن  قول اهلل  ؛، معصوم الدم واملالوتربأ منه، وعادى من فعل ذلك، صار مسلاًم 

يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح    يب  جت  حت  خت  مت  ىت ژ تعاىل: 

  .«[252]البقرة:  ژمح  جخ  

 (.212/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته

 .(1)، حيصل ذلكفبمرموع ما ذكره شيخنا، 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعاىل   -(  قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 1)

إن غرستها يف منبت التصديق، وسقيتها من ماء اإلخالص،  ،شررة السعادة (ال إله إال اهلل)»

صالح، رسخت عروقها، وثبت ساقها، واخرضت أوراقها، وأينعت ورعيتها بالعمل ال

 .[ 25]إبراهيم:   ژ ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پژ ثامرها، وتضاعف أكلها 

وإن غرست هذه الشررة يف منبت التكذيب والشقاق، وأسقيتها بامء الرياء والنفاق، 

ولفحها هرري هرر،  ،رذم ر الع  وتعاهدهتا باألعامل السيئة واألقوال القبيحة، وطفح عليها غدي

تناثرت ثامرها، وتساقطت أوراقها، وانقشع ساقها، وتقطعت عروقها، وهبت عليها 

 ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ عواصف القذر، ومزقتها كل ِمزق 

 .«[ 22]الفرقان: 

 (.115/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 
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يف ذلك أنواع: فأشدهم خمالفة، من  واملخالف): - تعاىل  -ثم قال  -3

  (:خالف يف اجلميع

فقبل الرشك واعتقده دينا، وأنكر التوحيد واعتقده باطال، كام هو حال األكثر؛ 

وسببه: اجلهل بام دل عليه الكتاب والسنة، من معرفة التوحيد، وما ينافيه من 

م من أمثاهلم من الرشك والتنديد، واتباع األهواء وما عليه اآلباء، كحال من قبله

 ؛ا أهل التوحيد بالكذب والزور، والبهتان والفرورو  م  ر  أعداء الرسل، ف  

 .[11]الشعراء:   ژ ڭ      ۓ  ۓ ے ے ژوحرتهم: 

وهذا النوع من الناس والذي بعده، قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة اإلخالص، 

، وهو دين وما وضعت له، وما تضمنته من الدين الذي ال يقبل اهلل دينا سواه

اإلسالم الذي بعث اهلل به مجيع أنبيائه ورسله، واتفقت دعوهتم عليه كام ال خيف  

 فيام قص اهلل عنهم يف كتابه.
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته

ومن الناس من عبد اهلل وحده، ومل ينكر الرشك، ومل يعاد ): ثم قال  -4

  (:أهله

 يأت به، وقد ومن املعلوم أن من مل ينكر الرشك، مل يعرف التوحيد، وملقلت: 

أن التوحيد ال حيصل إال بنفي الرشك، والكفر بالطاغوت املذكور يف  عرفت  

 .(1)اآلية

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعاىل   -مد بن عبد الوهاب ( قال شيخ اإلسالم حم1)

، أو شرر، نيسإ، أو ييعتقد فيه غري اهلل، من جنومعن  الكفر بالطاغوت: أن تربأ من كل ما »

فأما  ؛كاك وأخاأبتبغضه، ولو كان و والضالل وتشهد عليه بالكفر ؛ذلك أو حرر، أو غري

 القبور، وأمثال ذلك، فهذا والقباب عىل إال اهلل، وأنا ال أتعرض السادة أنا ال أعبد :من قال

 .« يؤمن باهلل، ومل يكفر بالطاغوت، ومل(ال إله إال اهلل)كاذب يف قول 

  (.122: 121/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 
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  (:ومل يكفرهم ،من عاداهم :ومنهم): - تعاىل  - ثم قال -5

من نفي الرشك، وما  «ال إله إال اهلل»فهذا النوع أيضا مل يأت بام دلت عليه 

؛ وهو مضمون سورة اإلخالص، (1)ااعً بعد البيان إمجتقتضيه من تكفري من فعله، 

  ژ     ۆ    ۇ ژوقوله، يف آية املمتحنة:  [1]الكافرون:  ژ ٻ ٻ ٱ ژو

  .[1]املمتحنة: 

ر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد، وما ومن مل يكفِّ 

 .(2)يوجبه

 

 

                                                 

  (.150، 11/ 2) «الدرر السنية...»، وانظر: -كام سيأيت  -فالبّد من البيان وقيام احلّرة  (1)

 :«نواقض اإلسالم»يف  -تعاىل   -إلسالم حممد بن عبد الوهاب شيخ ا قال  (2)

 ؛ اهـ.«الثالث: من مل يكفر املرشكني، أو يشّك يف كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر»

 (:20)ص/  «رشح نواقض اإلسالم»يف  -حفظه اهلل تعاىل  -قال الشيخ صالح الفوزان 

ا، يقع فيها كثري من املنت» مل يكفر املرشكني، يقول:  سبني لإلسالم، منوهذه املسألة خطرية جدًّ

ما عندي رشك، وال أرشكت باهلل، ولكن الناس ال أكفرهم! نقول له: أنت  -واحلمد هلل  -أنا 

ر اهلل ، ومن أرشك باهلل  ر من كفَّ ، وتتربأ منه، كام تربأ إبراهيم ما عرفت الدين، جيب أن تكفِّ

  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ڎ     ڎ      ڈ  ژ من أبيه وقومه، وقال: 

 ؛ اهـ.«]الزخرف[
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته

  (: يبغههومنهم من مل حيب التوحيد، ومل): ثم قال  -6

أن من مل حيب التوحيد مل يكن موحدا، ألنه هو الدين الذي رضيه فاجلواب: 

  .[2: ]املائدة  ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ژاهلل تعاىل لعباده، كام قال: 

حصول  فلو ريض بام ريض به اهلل، وعمل به ألحبه، وال بد من املحبة، لعدم

 اإلسالم بدوهنا، فال إسالم إال بمحبة التوحيد. 

وجهه؛ فمن أحب اإلخالص: حمبة اهلل، وإرادة »: اإلسالم،  قال شيخ

ال فال؛ واملحبة يرتتب عليها ما تقتضيه كلمة اإلخالص من  ناهلل أحب دينه، وم

 .(1)«رشوط التوحيد

 

 

 

 

 

                                                 

التحفة العراقية »يف هذا املعن  يف  -تعاىل   -انظر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1)

 «املرموعة املنريية»(، وضمن 22: 11/ 10) «جمموع الفتاوى»، ضمن «يف األعامل القلبية

  (، ويف مواضع أخرى متعددة.11: 10)ص/ 
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  (:ومل حيبه ،من مل يبغض الرشك :ومنهم): - تعاىل  -ثم قال  -7

من الرشك والكفر  (1)«إله إال اهللال »ومن كان كذلك، فلم ينف ما نفته قلت: 

بام يعبد من دون اهلل، والرباءة منه، فهذا ليس من اإلسالم يف يشء أصال، ومل 

 يعصم دمه وال ماله، كام دل عليه احلديث املتقدم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعاىل   -اإلسالم حممد بن عبد الوهاب قال شيخ ( 1)

من  -تبارك وتعاىل-نفي األلوهية عام سوى اهلل  ؛اعلم أن هذه الكلمة، نفي وإثبات»

عن غريهم من األولياء  وعن املالئكة، حت  جربائيل، فضالً  ملسو هيلع هللا ىلصحت  عن حممد  املخلوقات

 .«والصاحلني

 (.112/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته

  (:من مل يعرف الرشك ومل ينكره :ومنهم): وقوله  -8

وال يكون موحدا، إال من نف   ؛ يعرف الرشك ومل ينكره، مل ينفهمن ملقلت: 

رهم؛ وباجلهل بالرشك ال حيصل يشء ِما دلت الرشك وتربأ منه وِمن فعله، وكفَّ 

، ومن مل يقم بمعن  هذه الكلمة ومضموهنا، فليس من (1)«ال إله إال اهلل»عليه 

اإلسالم يف يشء، ألنه مل يأت هبذه الكلمة ومضموهنا عن علم ويقني، وصدق 

ليس معه من ذلك يشء، وإن قال  وهذا النوع ؛قبول، وانقيادوإخالص، وحمبة و

 ، فهو ال يعرف ما دلت عليه، وال ما تضمنته.(2)«ال إله إال اهلل»

 

 

                                                 

 :-تعاىل   -قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن ( 1)

من اإلتيان برميعها،  بدّ ال ،بقيود ثقال ، يف األحاديث الصحيحة(ال إله إال اهلل)وقد قيدت »

 .«وعمالً  اواعتقادً  قوالً 

 (.212/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 

  :«ال إله إال اهلل»عن  -ىل تعا  -قال الشيخ العاّلمة حافظ احلكمي  (2)

 وبـــــرشوب ســـبعة قـــد قيـــد 

ــــــا ــــــع قا له ــــــه مل ينتف  فإّن

ـــــول ـــــم واليلـــــ  واللب  العل

 والصــدو واإلخــالمل واملحّبــة
 

ـا ورد    ويف نصومل الـوح  حلا

ـــتكملها ـــم يس ـــالنإال إال حي  ب

 واالنليــــاد فــــادر مــــا أقــــول

 وفلــــــا اهلل ملــــــا أحّبــــــه
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 (:ومل ينكره ،من مل يعرف التوحيد :ومنهم): - تعاىل  - ثم قال -9

اهلل ث ا بام خلقوا له من الدين الذي بعهذا كالذي قبله، مل يرفعوا رأسفأقول:  

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ  پ ژحال من قال اهلل فيهم:  وهذه احلال ،(1)به رسله

 .[11]الفرقان:   ژٺ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعاىل   -قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ( 1)

 .«أكثر الناس علم أّن التوحيد حّق والرشك باطل، ولكن أعرض عنه ومل يسأل»

 (.15/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 

 :«نواقض اإلسالم»وقال يف 

ڀ  ژ  العارش: اإلعراض عن دين اهلل تعاىل ال يتعلمه وال يعمل به، والدليل قوله تعاىل:»

 .«[22]السردة:   ژٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ڀ  ڀ  ٺ      

 (.25، 21وانظر: رشح النواقض )ص/ 
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته

من : - وهو أشد األنواع خإرا - ومنهم): -تعاىل   -وقوله  -11

  (:ومل يكفرهم ،ومل يعرف قدره، فلم يبغض من تركه ،عمل بالتوحيد

نه مل يعرف قدر ما عمل به، فلم ، أل(وهو أشد األنواع خإرا): فلوله 

 أنَّ  من جييء بام يصحح توحيده، من القيود الثقال التي ال بد منها، ملا علمت

مع قيام  اءة منه، ومعاداة أهله، وتكفريهمالتوحيد يقتيض نفي الرشك، والرب

مور التي دلت ، فهذا قد يغرت بحاله، وهو مل جييء بام عليه من األ(1)احلرة عليهم

 نفيا وإثباتا. لمة اإلخالصعليها ك

                                                 

 :-تعاىل   -قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ( 1)

نكفره بعد التعريف إذا وأيضا:  ال نكفر إال ما أمجع عليه العلامء كلهم، وهو: الشهادتان.»

 .«عرف وأنكر

 الم:بعد ك -تعاىل   -ثّم قال 

وأما الكذب والبهتان، فمثل قوهلم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب اهلررة إلينا عىل من قدر عىل »

ر، ومن مل يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من إظهار دينه، وإنا نكفر من مل يكفِّ 

 الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس عن دين اهلل ورسوله.

الصنم، الذي عىل عبد القادر، والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي، وإذا كنا ال نكفر من عبد 

وأمثاهلام، ألجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من مل يرشك باهلل إذا مل هياجر إلينا، أو 

 .«[12]النور:   ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ  ر ويقاتل؟مل يكفِّ 

 .(101: 102/ 1) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 
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من ترك الرشك وكرهه، ومل يعرف  :ومنهم): وكذلك قوله  -11

  (:قدره

فهذا أقرب من الذي قبله، لكن مل يعرف قدر الرشك، ألنه لو عرف قدره 

 ژ ڈ  ڈ     ڎ    ڎ ژلفعل ما دلت عليه اآليات املحكامت، كقول اخلليل: 

 .[21-22]الزخرف:   ژ ڑ ڑ ژ

 ٴۇ ۈ   ۈ ۆ     ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ژقوله: و

 .[1]املمتحنة:   ژ ۋ ۋ

فال بد ملن عرف الرشك وتركه من أن يكون كذلك، من الوالء والرباء، من 

  .العابد واملعبود، وبغض الرشك وأهله، وعداوهتم

وهذان النوعان، اما الغالب عىل أحوال كثري ِمن يدع  اإلسالم، فيقع منهم 

ه ما يمنع اإلتيان بكلمة اإلخالص، وما اقتضته عىل الكامل بحقيقت من اجلهل

 دا، فام أكثر املغرورين، اجلاهلني بحقيقة الدين!الواجب الذي يكون به موحِّ 

ر أهل الرشك، ووصفهم به يف اآليات أن اهلل كفَّ  عرفت   ]عرفت  ذلك[ فإذا

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ   ڎ ڌ ژاملحكامت، كقوله: 

 كذلك السنة.و[ 11]التوبة:   ژ ک ک
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 شرح أصل دين اإلسالم وقاعدته

والسنة، يصدقون  فأهل التوحيد»: (1)- تعاىل  - قال شيخ اإلسالم

الرسل فيام أخربوا، ويطيعوهنم فيام أمروا، وحيفظون ما قالوا، ويفهمونه، 

ويعملون به، وينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، 

للرزاء من اهلل ال منهم. وأهل اجلهل  وجياهدون من خالفهم، تقربا إىل اهلل، وطلبا

 ب  ذم زون بني ما أمروا به وهنوا عنه، وال بني ما صح عنهم، وما ك  والغلو ال يميِّ 

عليهم، وال يفهمون حقيقة مرادهم، وال يتحرون طاعتهم، بل هم جهال ملا أتوا 

 .(2)«به، معظمون ألغراضهم

  .األخريين : ما ذكره شيخ اإلسالم يشبه حال هذين النوعنيقلت

 املعنيَّ  : عدم تكفرييم هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهبقي مسألة حدثت، تكل

، أوجب له التوقف يف تكفريه قبل إقامة - تعاىل  -ابتداء لسبب ذكره 

  .احلرة عليه

مل يرشع ألحد  ملسو هيلع هللا ىلص ونحن نعلم بالرضورة، أن النبي» :- تعاىل  - قال

بياء، وال الصاحلني، وال غريهم، ال بلفظ األن أن يدعو أحدا من األموات، ال

االستغاثة، وال بغريها؛ كام أنه مل يرشع ألمته السرود مليت، وال إىل ميت، ونحو 

                                                 

 واملنقول هنا فيه اختالفات ال تغري املعن ، وكذلك يف النقل التايل. «الرّد عىل البكري»يف  (1)

مع الرد عىل  -202، )ص/ ط. دار املنهاج( - 221)ص/  «الرّد عىل البكري»( 2)

 األخنائي(.
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  .ذلك

بل نعلم أنه هن  عن هذه األمور كلها، وأن ذلك من الرشك الذي حرمه اهلل 

تأخرين، ، ولكن لغلبة اجلهل، وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من اململسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 ، انته .(2)«ما جاء به الرسول ِما خيالفه (1)مل يمكن تكفريهم بذلك حت  يبني

ما أوجب له عدم إطالق الكفر عليهم، عىل  - تعاىل  - : فذكرقلت

ألن من العلامء  ؛فإنه قد صار أمة وحده ،التعيني خاصة، إال بعد البيان واإلرصار

 ، فال يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال، كام(2)بنهيه هلم عن الرشك يف العبادة رهمن كفَّ 

دعوته، فإنه إذا يف ابتداء  - تعاىل  - جرى لشيخنا حممد بن عبد الوهاب

، مترينا هلم عىل «اهلل خري من زيد»، قال:  بن اخلطاب سمعهم يدعون زيد  

  .نفي الرشك، بلني الكالم، نظرا إىل املصلحة، وعدم النفرة

  .أعلم واهلل 

                                                 

من  ، وانترص غري واحد«يتبني»بطبعتيه  «الرّد عىل البكري»ويف  «يبني»وقعت هنا هكذا ( 1)

األسنة واحلداد »: -عىل سبيل املثال  -أئمة الدعوة إىل أّن الضبط األول هو الصحيح. انظر 

 (.151)ص/  «يف رّد شبهات علوي احلداد

مع الرد عىل  -211ط. دار املنهاج(، )ص/  - 111)ص/  «الرّد عىل البكري»( 2)

 األخنائي(.

  -رّد عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  انظر مثاالً هلذا فيام جاء يف كالم البكري الذي (2)

  .-تعاىل رمحة واسعًة 
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 .(1)هلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه وسلموصىل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 :-تعاىل   -قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ( 1)

فاهلل اهلل يا إخواين، تسمكوا بأصل دينكم، أّوله وآخره، أّسه ورأسه، وهو شهادة أن ال إله »

، ثّم قال: «و كانوا بعيدينإال اهلل، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم، ول

فاهلل اهلل متسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم ال ترشكون به شيًئا، اللهم توفنا مسلمني »

 .«وأحلقنا بالصاحلني

 (.120، 112/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النردية»انته  من 
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

   
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وصحبه.     

(1) 

بد العزيز بن عبد اهلل ع القايض العالمة الفقيه الزاهد الورعالشيخ هو اإلمام * 

 تعاىل.  بن إبراهيم احلصني النارصي احلنبيل، 

، حليامم  اا ورعم  ااهدم ا عامالم عالم  -تعاىل - كان»قال الشيخ عثامن بن برش: * 

ا إىل الناس، وليس للدنيا عنده قدر وال يركن إليها وال ، حمببم (2)ال ينترص لنفسه

 .«طلبه وبذلهبل قطع دهره يف كتب العلم و يتعاطاها،

وانتفع به  ،وجعل اهلل يف علمه الربكة للناس ؛اا فقيهم مهيبم فاضالم  وكان »* 

 .(3)«عدد رجال كثري يف مجيع النواحي ممن ويل القضاء

                                                 

  انظر: (1)

للشيخ عثامن بن عبد اهلل بن عثامن بن أمحد بن برش  «عنوان الجد يف تاريخ نجد» -1 

 (.464: 464/ 1) -تعاىل   -النجدي 

 (.344، 343/ 16) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» -2 

 وما أعّز مثل هذا يف الناس.( 2)

 .-تعاىل   -عالمة عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني عىل رأسهم اإلمام ال( 3)
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وكان حيب طالب العلم حمبة عظيمة كأّنه ولده بالتودد إليه وتعليمه »* 

كانت كلمته مسموعة وإدخال الرسور عليه، والقيام بام ينوبه من بيت الال، و

ا عند الرؤساء ومن دوهنم، وكان عنده حلقة كبرية يف التدريس من  وقوله نافذم

وغريهم، وكان جملسه للتدريس يف الفقه وقت طلوع  «الوشم»وأهل  «شقرا»أهل 

 .«الشمس إىل ارتفاع النهار

وال حيرض ذلك الجلس عنده أحد غري الطلبة أو اثنني أو ثالثة من رؤساء »* 

، وله جمالس يف التدريس غري ذلك للعاّمة وقت الظهر والعرص وبني «شقرا»ل أه

 .(1)«العشاءين

  -* أخذ عن عدد أجلهم شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

أقام مّدة سنني يقرأ عليه، وكان يكرمه »، قال الشيخ عثامن بن برش: -تعاىل 

 يريد ناحية الوشم. «ناحيةويعظمه، وهو الذي استعمله قاضيما يف تلك ال

له جمالس يف التدريس »: «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»* قال يف 

 .«وفتاوى (2)مشهورة، وأوقاته بالعبادة معمورة، وله رسالة يف معنى التوحيد

 يف الثالث عرش من رجب سنة سبع وثالثني ومائتني وألف. * تويف 

                                                 

 .«عنوان الجد»كل ما سبق من كالم الشيخ عثامن بن برش يف ( 1)

، وهي يف -تعاىل   -وهي هذه الرسالة التي بني يديك، والتسمية منا وليست من الؤلف ( 2)

 (.202: 133/ 2) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»
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ء والعز والكربياء، الوصوف بالصفات احلمد هلل التفرد بالكامل والبقا

واألسامء، النَزه عن األشباه والنظراء، الذي سبق علمه يف بريته بحكم القضاء، 

فريض لنا  ا علينا، وتفضلوأكمل لنا ديننا، ومل جيعله ملتبسم  ؛من السعادة والشقاء

ه ا، فنحمده عىل ذلك ونشكره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونتوب إلياإلسالم دينم 

 ؛ونستغفره، وصىل اهلل وسلم عىل البعوث بالحجة البيضاء، والرشيعة الغراء

ا دائمني صالة وسالمم  وعىل آله وأصحابه األتقياء، ؛حممد أفضل الرسل واألنبياء

 متالامني إىل يوم البعث واجلزاء.

: فإن العبادة التي هي اسم جامع، لكل ما حيبه اهلل ويرضاه، هي الغاية أما بعد

ي خلق اهلل هلا مجيع العباد، من جهة أمر اهلل تعاىل، وحمبته ورضاه، كام قال تعاىل: الت

  .]الذاريات[ ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ 

وهبا أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وذلك أن الدين كله بأنواعه هلل وحده، 

ال واألمر كله هلل، خمتص بجالله وعظمته، ليس للخلق منه يشء البتة، ال ملك، و

 نبي، وال ويل، بل حق هلل تعاىل، غري جنس حق الخلوق.

فتوحيده وإفراده بعبادته، التي أوجبها تعاىل عىل عباده،  فأما حقه تعاىل:

وخلقهم ليعملوا هبا، وإخالصها له تعاىل وتقدس، بعد نفيها عن غريه؛ وحرصها 

به، ال جيوا أن له وعليه؛ والدعاء بام ال يقدر عىل جلبه ودفعه إال اهلل، خمتصا 
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التوكل عليه، وذبح النسك، يدعى يف ذلك غريه تبارك وتعاىل، ورجاؤه فيه، و

ع كله هلل، خمتص بجالله، واخلضو اخلري أو دفع الرش، واإلنابةجللب  والنذر

 والتكبري والتهليل. كالسجود والتسبيح

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ژ : قال 

ڃ   ژ وقال تعاىل:  .]الرعد[  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٺ  ٿ

  .]اجلن[  ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 .[106: يونس]  ژی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  ژ  :(1)ملسو هيلع هللا ىلص وقال لنبيه

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ وقال تعاىل ألفضل خلقه: 

 .[اجلن] ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڻ    

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ژ وقال تعاىل: 

  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ وقال تعاىل:  .]األعراف[

ڳ  ڳ  ژ وقال تعاىل:  .[ماألنعا] ژۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

                                                 

 ژی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت   ژ : قال تعاىل( 1)

 .[يونس]

: فإذا كان خري اخللق لو دعا مع اهلل غريه لكان من الظالني الرشكني فكيف قال العالمة السعدي

 بغريه؟! اهـ. )م(
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 .[123]هود:  ژڱڱ  

وحق األنبياء: اإليامن هبم، وبام جاؤوا به، واتباع النور الذي أنزل معهم، 

وتعزيرهم، وتوقريهم، ومواالهتم، وتقديم حمبتهم عىل النفس والال والبنني، 

  .والناس أمجعني

ه من عند رهبم، وا بءك: اتباع هدهيم، واإليامن بام جاوعالمة التصديق يف ذل

واإليامن بمعجزاهتم، وأهنم بلغوا رساالت رهبم، وأدوا األمانة، ونصحوا األمة، 

خامتهم، وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم، التي أثبتها اهلل سبحانه يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأن حممدا 

أهل التوحيد، وأن القام ممن يرىض عنه من  ه، وهي من بعد إذن رهبم هلم فيهاكتاب

 .ملسو هيلع هللا ىلصهلل يف كتابه لنبينا حممد الذي ذكره ا الحمود

بكرامتهم، ال عبادهتم  وكذلك حق أوليائه: حمبتهم، والرتيض عنهم، واإليامن

ا ال يقدر عىل جلبه إال اهلل تبارك وتعاىل، ويدفعوا عنهم ليجلبوا لن دعاهم خريم 

 ا ال يقدر عىل دفعه أو رفعه إال اهلل، ألنه عبادة خمتصة بجالله سبحانه، قال اهللسوءم 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ تعاىل: 

  .[غافر]  ژٹ    ڤ  ڤ  

قال: قال رسول  [] وروى النعامن بن بشري فسامه عبادة، وأضافها إىل نفسه؛

ڀ  ٺ  ٺ  ژ : ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم قرأ رسول اهلل«إن الدعاء هو العبادة»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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 داودرواه أبو  ،[60]غافر: اآلية   ژٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 .(1)والرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح

أو دعوة، فهو إما بمعنى: اسألوين أعطكم، كام يف  وكل ما يف القرآن من دعاء

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ژ هذا احلديث، وكقوله تعاىل: 

وإما بمعنى: امتثال األوامر، واجتناب  .[146]البقرة: اآلية   ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ،[26]الشورى:  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ الناهي، كام يف قوله: 

  .أي يثيبهم عىل أحد التفسريين

ال أن يتخذوا يف ذلك واسطة، بني اهلل، وبني من دعاهم، وال سيام يف حصول 

فإن ذلك دين الرشكني الذين قال اهلل  ؛الطلوب، كالواسطة بني السلطان ورعيته

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ فيهم: 

 وقال .[سبأ]اآلية   ژی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ تعاىل: 

 .]اإلرساء[

وإنام ذكر اهلل ذلك عنهم، ألهنم يدعون الالئكة واألنبياء، ويصورون صورهم 

  .هلم فيام دعوهم فيه ليهم ليشفعواحمبة هلم، ويرجوهنم ويلتجئون إ

                                                 

 ح. )م(وإسناده صحي «الدعاء هو العبادة»بلفظ:  «جامع الرتمذي»و «سنن أيب داود»هو يف ( 1)
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وذلك بطرق خمتلفة؛ ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مبارشة دعاء اهلل ورجائه، بال 

  .واسطة تقربنا إليه، وتشفع لنا عنده، لعظمته

وفرقة قالت: األنبياء والالئكة ذوو وجاهة عند اهلل، ومنْزلة عنده، فاختذوا 

  .ىصورهم من أجل حبهم هلم، ليقربوهم إىل اهلل الف

  .وفرقة: جعلتهم قبلة يف دعاء اهلل

 وفرقة قالت: إن عىل كل صورة مصورة عىل صور الالئكة واألنبياء وكيالم 

بأمر اهلل، فمن أقبل عىل دعائه ورجائه، وتبتل إليه، قىض ذلك الوكيل ما  موكالم 

  .طلب منه بأمر اهلل، وإال أصابته نكبة بأمره

ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل، ويلتجئ إليه فيه  فالرشك إنام يدعو غري اهلل، فيام

 ويرجوه منه، لا حيصل له يف اعمه من النفع.

ا لا يريد وهو ال يكون إال فيمن وجدت فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكم 

ا، فإن مل يكن فإن مل يكن، كان ظهريم  ؛اا، كان رشيكم منه داعيه، فإن مل يكن مالكم 

ا، ا مرتبم فنفى اهلل سبحانه هذه الراتب األربع عن غريه نفيم  ا.ا، كان شفيعم ظهريم 

  . من األعىل إىل األدنىمنتقالم 

 فنفى اللك عن غريه، والرشكة، والظاهرة، والشفاعة، التي ألجلها وقعت

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ژ العداوة والخاصمة، بقوله تعاىل: 
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ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ژ ، [اإلرساء]  ژۇ  ۆ  ۆ    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ 

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ . وقوله: [44]الؤمنون:   ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 .[26]آل عمران:   ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ھ  ھ  ھ  ژ وقوله:  .]غافر[  ژېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ی   ژ وقوله: 

  ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ژ وقوله:  .]االنفطار[  ژڭ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ 

وقوله:  ،[طه]  ژھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ژ وقوله: ]الفاحتة[، 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ژ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

 .[سبأ]  ژپ  پپ  

الشفاعة بإذنه لن ريض عنه  ها للمرشك البتة، وهيال نصيب في ما فأثبت 

  .سبحانه، الذي يعلم الرس وأخفى، وال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء

: يا رسول اهلل، أربنا قريب فنناجيه، أم بعيد وهلذا لا قالت الصحابة 

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ژ فنناديه؟ أنزل اهلل تبارك وتعاىل: 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ژ وقال تعاىل: ، [146]البقرة:  (1)اآلية  ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ

 .[الزمر]  ژڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  

                                                 

أخرجه الطربي وابن أيب حاتم من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده، والصلت ( 1)

 . )م(«لسان اليزان»جمهول، وراجع ترمجته يف 
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  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ وقال: 

 .[11]األنعام: اآلية 

تعاىل ألوهيته  ا لهفليس الوحد إال من اجتمع قلبه ولسانه عىل اهلل، خملصم 

القتضية لعبادته، بمحبته، وخوفه، ورجائه، ودعائه، واالستعانة به، والتوكل 

عليه، وحرص الدعاء بام ال يقدر عىل جلبه أو دفعه عنه إال اهلل وحده، والواالة يف 

اخلالق، والخلوق، من  ا بالفرق، بني حقذلك، والعاداة فيه، وأمثال هذا، عالم 

ا بني احلقني؛ وذلك واجب يف علم القلب، وشهادته، لياء، مميزم األنبياء، واألو

ا، وعبادته، وقصده، وإرادته، وحمبته، وذكره، ومعرفته، ويف حال القلب أيضم 

 ومواالته، وطاعته.

فهذا من حتقيق معنى شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن معنى اإلله عند األولني: ما 

، والتعظيم، واإلجالل، واخلضوع، والرجاء، تأهله القلوب بالحبة التي كحب اهلل

 وااللتجاء، والتوكل، والدعاء، بام هو خمتص باهلل، وذبح النسك له.

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ قال تعاىل: 

ڱ  ں  ں          ڻ    ژ وقالوا لن أحبوه كحب اهلل  ،[161]البقرة:  ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ

وهم به يف ساو وهم ما ،]الشعراء[  ژہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

وال يف األفعال، كام حكى اهلل عنهم يف اآلية، يف قوله:  الصفات، وال يف الذات

ۓ  ڭ  ڭ    ژ وقوله:  ،[31]يونس: اآلية  ژۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ
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 .]الؤمنون[اآليات   ژڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  

ألوهية كل ما سواه  ا يف قلبه ولسانهئلها نافيم ال إله إال هو، وقا والشاهد هلل، بأنه

ا عن ا األلوهية لستحقها، وهو اهلل العبود باحلق، فيكون معرضم من اخللق، ومثبتم 

رب األرض والساموات؛ وذلك   عىل عبادةألوهية مجيع الخلوقات، مقبالم 

ما  عىل اهلل تعاىل، ومفارقته يف ذلك عبادته ومعاملته يف يتضمن اجتامع القلب

ا يف علمه وقصده، وشهادته وإرادته، ومعرفته وحمبته، بني قم رّ فَ سواه، فيكون م  

ا به، وأنه تعاىل مباين ا له، عارفم ا باهلل، ذاكرم اخلالق والخلوق؛ بحيث يكون عالم 

 خللقه، منفرد عنهم، بعبادته وأفعاله وصفاته.

ا عن دعاء عىل غريه، ممتنعم  عليه ال به ال بغريه، متوكالم  اا له، مستعينم فيكون حمب  

ال جيعل ما هو خمتص بجالله ف ؛بام ال يقدر عىل إجياده أو دفعه أو رفعه إال اهلل غريه

  .[الفاحتة]  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ يف:  يلعناهو  وهذا القام ،لغريه تعاىل

وهذا من خصائص ألوهيته تعاىل، التي يشهد له هبا عباده الؤمنون؛ كام أن 

واألرض وما بينهام، وما  ىل لعبيده، وهدايته إياهم، وخلق السامواترمحته تعا

فيهام من اآليات، من خصائص ربوبيته التي يشرتك يف معرفتها الؤمن والكافر، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ژ والرب والفاجر؛ حتى إبليس عليه اللعنة، معرتف هبا يف قوله: 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڌ  ڎ      ڎ  ڈ ژ . وقوله: [احلجر]  ژڃ    ڃ  ڃ  

 .[احلجر]  ژڑ  ک   

وأمثال هذا اخلطاب الذي يعرف فيه بأن اهلل ربه وخالقه ومليكه، وأن ملكوت 
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كل يشء يف يده تعاىل وتقدس، وإنام كفر بعناده، وتكربه عن احلق، وطعنه فيه، 

واعمه أنه فيام ادعاه وقاله، حمق، وكذلك الرشكون األولون يعرفون ربوبيته 

 له هبا يعرتفون.تعاىل، وهم 

أن يسأهلم عن رهبم الذي خلقهم، وراقهم، وحيييهم،  ملسو هيلع هللا ىلصآمرا نبيه  قال اهلل 

ويميتهم، ويدبر أمورهم كلها، فإذا عرفوه واعرتفوا به، استحق أن خيص 

ا آخر، بل يرتكوا تلك اآلهلة التي يدعوهنا بألوهيته، فال يدعوا مع اهلل إهلم 

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ ىل اهلل الفى: ويرجوهنا، وينسكون هلا، لتقرهبم إ

ژ وقال تعاىل:  .[31]يونس:  اآلية  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  

وقال ]الؤمنون[،   ژۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ تعاىل: 

 .[61]العنكبوت: 

سبحانه: خالق األشياء كلها، وموجدها،  فهم قد أقروا واعرتفوا بأن اهلل

ومالكها، وأنه النافع، الضار، العطي، الانع، الذي ال رااق سواه، وال قابض، 

ں   ڻ  ڻ   ڻ  ژ وحده ال رشيك له يف ذلك، قال تعاىل:  اسط إال هووال ب

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  

 .]األنعام[  ژڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭ   

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ وقال تعاىل: 
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ وقال تعاىل:  .[32]لقامن: اآلية  ژں  ںڻ  

وقال تعاىل:  .]العنكبوت[ ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

ی     ی          ی  جئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ژ

  ژک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ژ وقال:  .]الؤمنون[ ژ حئ  مئ

 .]الشعراء[اآليات 

وروى اإلمام أمحد يف مسنده، والرتمذي، من حديث حصني بن منذر: أن 

سبعة، ستة يف األرض، وواحد  ؛قال «؟يا حصني كم تعبد»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

قال: الذي يف السامء، فقال له  «؟تعد لرغبتك ورهبتكفمن الذي »يف السامء، قال: 

 قل»فأسلم، فقال:  «أسلم حتى أعلمك كلامت، ينفعك اهلل هبن»: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .(1)«اللهم أهلمني رشدي، وقني رش نفيس

مجرد معرفتهم ربوبيته تعاىل، واعرتافهم هبا، مل تنفعهم ومل تدخلهم يف ف

رى يدعوهنا ويرجوهنا، لتقرهبم من اهلل الفى، اإلسالم، مع جعلهم مع اهلل آهلة أخ

                                                 

أخرجه الرتمذي وغريه من طريق أيب معاوية الرضير عن شبيب بن شيبة عن احلسن عن ( 1)

عف، والكالم يف سامع احلسن ، وهو ضعيف، شبيب بن شيبة يف حديثه ض   عمران بن حصني

 مشهور.    من عمران بن حصني

واإلمام أمحد مل خيرجه من هذا الطريق إّنام أخرجه هو وغريه من طريق منصور بن العتمر عن ربعي 

 ، ومل ي ذكر فيه حمل الشاهد. )م(   بن حراش عن عمران بن حصني
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ا وتشفع هلم عند اهلل، فبذلك كانوا مرشكني يف عبادته، ومعاملته، وهلذا كانو

 متلكه وما ملك. يقولون يف تلبيتهم: ال رشيك لك إال رشيك هو لك

چ    چ  چ  چ  ژ وقد وصف اهلل سبحانه، دين الرشكني، الذي قال اهلل فيه: 

 .]الائدة[  ژڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

وقال  .[44]النساء:   ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ وقال: 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ تعاىل: 

ژ  ژ وقوله:  .]الزمر[  ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 .]الزمر[  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ

ڳ   ا، كام قال تعاىل: وسيظهر تعاىل الحق عىل البطل، بحكمه بني الفريقني غدم 

 .[3]الزمر:   ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

قال: سألت  ومسلم، عن عبد اهلل بن مسعود  البخاري ْي ويف صحيحَ 

: . قال: قلت«أن جتعل هلل ندا وهو خلقك»أي الذنب أعظم؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أن »قال: قلت: ثم أى؟ قال:  .«أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك»ثم أي؟ قال: 

  ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ ، فأنزل اهلل تصديقها: «يلة جاركتزاين حل

 .[64]الفرقان: اآلية 
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أن أعظم الذنب: الرشك باهلل الذي هو جعل األنداد واختاذهم  ملسو هيلع هللا ىلصفبني النبي 

 من خلقه ليقربوهم إليه.

إن اهلل يرىض لكم ثالثا: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص صحيح مسلم، عن أيب هريرة، أن النبي ويف

وأن  ا وال تفرقوا،أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيع  

 ، فدين اهلل وسط، بني الغايل فيه، واجلايف عنه.«تناصحوا من واله اهلل أمركم

ا، فهو حمبط لألعامل، يانه آنفم والرشك رشكان؛ رشك أكرب، وهو: الذي تقدم ب

 موجب للخرسان واخللود يف النريان، إال بالتوبة منه والرجوع إىل دين اإلسالم.

عن  ورشك أصغر: كالرياء، والسمعة، ففي صحيح مسلم، عن أيب هريرة 

قال اهلل تعاىل: أنا أغنى الرشكاء عن الرشك، من عمل عمال أرشك »قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . «رشكهفيه غريي، تركته و

عن  : احللف بغري اهلل، روى اإلمام أمحد، وأبو داود من حديث ابن عمرومنه

قل: ما شاء  ؟أجعلتني هلل ندا»أنه قال رجل: ما شاء اهلل وشئت، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  .(1)«اهلل وحده

                                                 

ويف إسناده    ث ابن عباسمن حدي «الكربى»رواه أمحد وابن ماجه والنسائي يف  (1)

األجلح بن عبد اهلل الكندي وفيه ضعف، ولعناه شواهد، أما الذي رواه أمحد وأبو داود 

من حلف بغري اهلل فقد كفر أو »فهو حديث   والرتمذي وغريهم من حديث ابن عمر 

 . )م(«أرشك
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ا، وهو أسري، فلام  أ ي به قد أذنب ذنبم أن رجالم  وروى اإلمام أمحد يف مسنده:

 د، فقالقال: اللهم إين أتوب إليك، وال أتوب إىل حمم ملسو هيلع هللا ىلص وقف بني يدي النبي

 .(1)«احلق ألهله عرف» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي

، بل هو أكربها، لعموم (2)والرشك األصغر: ذنب حتت الشيئة، كسائر الذنوب

، «أي الذنب أعظم»وحديث:  ،[44]النساء:   ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ قوله: 

 ن اللة اإلسالمية، إذا مل يستحل فعلها.ولكن ال يكفر مرتكبها وال خيرج ع

فلم يبق إال التوسل باألعامل الصاحلة، كتوسل الؤمنني بإيامهنم، يف قوهلم: 

، وكتوسل أصحاب [193]آل عمران:   ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ

، توسلوا إىل اهلل بأعامهلم الصاحلة التي النفر ةالثالثصخرة النطبقة عليهم، وهم ال

يستجيب  ألنه وعد أنه ؛(3)م إىل رهبم، رواه البخاري يف صحيحهتقرهبم وحتببه

 الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله.

ڄ  ڄ  ژ وكسؤاله تعاىل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل، قال اهلل تعاىل: 

                                                 

ين عن سالم أخرجه أمحد واحلاكم والطرباين وغريهم من طريق حممد بن مصعب القرقسا(1)

 )م(، وإسناده ضعيف.بن مسكني ومبارك بن فضالة عن احلسن بن األسود بن رسيع 

وعند بعض أهل العلم ليس الرشك األصغر مما يدخل حتت الشيئة، بل هو ملحق ( 2)

ال خيلد به يف النار  -أي الرشك األصغر  -بالرشك األكرب يف عدم الغفرة، وإن كان صاحبه 

َفص    ل عند أهل العلم. )م(عىل ما هو م 

 . )م(ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل     من حديث ابن عمر «الصحيحني»القصة يف ( 3)
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اللهم إين »وكاألدعية الأثورة يف السنن:  .[140]األعراف:   ژڄ  ڃ  ڃڃ  

ت واألرض، يا النان، بديع الساموا د، ال إله إال أنت، احلنانك احلمأسألك بأن ل

 وأمثال ذلك. «ذا اجلالل واإلكرام

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ وهذا معنى قوله تعاىل: 

، فإهنا القربة التي تقرب إىل اهلل، وتقرب فاعلها منه، [31]الائدة:  ژۇ

 ن حديث أيب هريرةروى البخاري يف صحيحه، م وهي: األعامل الصاحلة، كام

قال اهلل تعاىل: من عادى يل وليا، فقد آذنته »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ،

باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه. وما يزال عبدي 

يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه 

. ورجله التي يميش هبا، ولئن سألني الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا

 احلديث بتاممه. «ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه

إذا مهه أمر فزع إىل الصالة، فإهنا أعظم التقرب إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا كان رسول اهلل 

 .[41]البقرة:   ژ ۓ  ۓ  ڭژ كام قال تعاىل:  اهلل 

، يتقربون به وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى، ليجعل واسطة بينه وبني خلقه

إليه، ألن هذا عني ما هنى اهلل عنه يف اآليات، وأنزل بقبحه الكتب، وأرسل 

الرسل، وهو ما قالت بنو إرسائيل لوسى، صالة اهلل وسالمه عليه، يا موسى: 

 فإن قصدهم يتقربون به إليه. ؛اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة
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ق العلامء، وهل هو منهي وأما اإلقسام عىل اهلل بمخلوق، فهو منهي عنه باتفا

 عنه، هني تنْزيه، أو حتريم؟ 

  .(2)، أصحهام أنه كراهة حتريم(1)عىل قولني

تعاىل: ال  قال برش بن الوليد، سمعت أبا يوسف يقول، قال أبو حنيفة 

وهو حق » ،«بمعاقد العز من عرشك»ينبغي ألحد أن يدعو إال به، وأكره: 

بحق »وأكره:  ؛: هو اهلل، فال أكره هذا«معاقد العز»وقال أبو يوسف:  ؛«خلقك

  .«والشعر احلرام بحق البيت»، و«بحق أنبيائك ورسلك»، أو «فالن

يقول: أسألك بفالن أو  : السألة بحق الخلوق ال جتوا هلذا، فالقال 

 .(3)ال حق للمخلوق عىل اخلالق بمالئكتك أو أنبيائك، ونحو ذلك، ألنه

                                                 

القوالن للمتأخرين، أما السلف فال خالف يف هذا عندهم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 1)

 يف رّده عىل الَبْكري: مل ي نقل عن أحد من السلف أّنه توسل إىل اهلل بميت يف دعائه وال أقسم

عليه به، وقال: ما الت أبحث وأكشف ما أمكنني من كالم السلف واألئمة والعلامء، هل 

 جوا أحد منهم التوسل بالصاحلني يف الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم فام وجدته؛ اهـ. )م(

 -رمحهم اهلل تعاىل  -فهو حمرم قال الشيخ سليامن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ( 2)

ا؛ اهـ. )م( -تعاىل   -: حكى ابن القيم «ر السنيةالدر»كام يف   أّنه بدعة إمجاعم

حق العباد عىل »يريد: ال حق للمخلوق عىل اخلالق هبذا العنى، واهلل أعلم، ويف احلديث:  (3)

قاعدة جليلة يف التوسل »، قال شيخ اإلسالم يف «اهلل أال يعّذب من ال يرشك به شيئ ا
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 ،[10]اجلاثية: اآلية   ژڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ ژ وقال تعاىل: 

ا من الشفعاء، وعقد الواالة بينه وبني عباده فإذا واىل العبد ربه وحده، أقام له ولي  

ا من دون اهلل، فهذا لون، بخالف من اختذ خملوقم  ؛الؤمنني، فصاروا أولياءه يف اهلل

اعة احلق الثابتة التي إنام كام أن الشفاعة الرشكية الباطلة نوع، والشف ؛وذاك لون

 ؛وهذا موضع فرقان، بني أهل التوحيد، وأهل الرشك باهلل ؛تنال بالتوحيد نوع

 واهلل هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم.

وات، يف الهامت من أهل القبور واألم تدل به الذين يدعون مع اهلل غريهومما اس

ه إليك بنبيك حممد، نبي اللهم إين أسألك، وأتوج»ويقولون: الراد الوسيلة: 

 «يا حممد إين، أتوجه بك إىل ريب، يف حاجتي هذه لتقىض، اللهم شفعه يف ؛الرمحة

جاء رجل رضير ماجه، عن عثامن بن حنيف، قال:  رواه الرتمذي، واحلاكم، وابن

إن شئت اخرتت لك، وهو »، فقال: ادع اهلل يل أن يعافيني، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي

ويصيل ركعتني، . قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ «لك خري، وإن شئت دعوت

 .(1)قال احلاكم: صحيح؛ ويدعو هبذا الدعاء

                                                                                                                            

هلل تعاىل، وليس للمخلوق أن يوجب عىل اخلالق تعاىل شيئما؛ : هذا حق أوجبه ا«والوسيلة

 اهــ. )م(

أخرجه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم وغريهم وصححه مجع، وتكلم بتضعيفه غري ( 1)

، وأما الرواية التي فيها وقوع هذا يف خالفة عثامن بن «صيانة اإلنسان»واحد، انظر مثالم: 

ي يف الدالئل وغريمها وال تصح كام رشحه مفصالم غري فقد رواها الطرباين والبيهق عفان 
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تعاىل، ال عليه،  وهذا احلديث دليل للشيخ: حممد بن عبد الوهاب، 

 :لوجوه

: أنه يف غري حمل النِّزاع، بل اخرتاع منكر، ووردت األحاديث بحرمته، األول

ر عليها، وترسجيها، وهذه كلها كبائر كام قال أهل وهو عامرة القبور، وإلقاء الستو

: كل ما أتبع بلعنة، أو (2)، وغريه؛ إن حدها(1)العلم، حتى ابن حجر اهليتمي

 غضب، أو نار.

قاتل اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   ومسلم، عن أيب هريرة روى البخاري

 .«هود، اختذوا قبور أنبيائهم مساجدالي

 .«أنبيائهم مساجد د والنصارى، اختذوا قبورلعن اهلل اليهو»ولسلم: 

قبل:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  :قال  ويف صحيحه: عن جندب بن عبد اهلل البجيل

إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل، فإن اهلل »أن يموت بخمس، وهو يقول: 

  الختذتا من أمتي خليال   . ولو كنت متذذ   كام اختذ إبراهيم خليال  قد اختذين خليال  

، أال وإن من كان قبلكم، كانوا يتذذون قبور أنبيائهم مساجد، أال أبا بكر خليال  

                                                                                                                            

واحد من أهل العلم. يريد أّن النزاع ليس فيام يدل عليه هذا احلديث وإنام يف أمر خمرتع منكر 

 وهو عبادة القبور. )م(

يعني أّن ابن حجر اهليتمي مع قبوريته وضالله قد عد  هذه األشياء من الكبائر يف كتابه ( 1)

 . )م(«ن اقرتاف الكبائرالزواجر ع»

 هذا حد الكبائر عند غري واحد. )م(( 2)
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 .(1)«فال تتذذوا القبور مساجد، فإين أهناكم عن ذلك

 لا نزل برسول اهلل: قال ، وعبد اهلل بن عباس،  ،وعن عائشة أم الؤمنني 

و كذلك: طفق يطرح مخيصة له عىل وجهه، فإذا اغتم هبا كشفها، فقال وه ملسو هيلع هللا ىلص

. ولوال ذلك ألبرا «لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»

 متفق عليه. ،قربه، غري أنه خيش أن يتخذ مسجدا

 أن النبي إسناد جيد، عن عبد اهلل بن مسعود وروى اإلمام أمحد يف مسنده، ب

يتذذون  لذينإن من رشار الناس، من تدركهم الساعة وهم أحياء، وا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

اائرات القبور،  ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهلل »قال:   وعن ابن عباس ،(2)«القبور مساجد

 .(3)رواه اإلمام أمحد، وأهل السنن «والتخذين عليها الساجد، والرسج

أو دعاه، وعدل  ند قرب، فكيف بمن سجد للقرب نفسهوهذا حال من سجد هلل ع

لطغام، وضعوها ألنفسهم عن أوضاع الرشع، إىل تعظيم أوضاع اجلهال وا

بتلبيس إبليس عليهم، فسهلت هلم، وطابت هبا قلوهبم، من تعظيم القبور 

                                                 

أال وإّن من كان قبلكم كانوا يتذذون قبور أنبيائهم وصاحليهم »متامه يف صحيح مسلم: ( 1)

 . )م(«مساجد، أال فال تتذذوا القبور مساجد، إين أهناكم عن ذلك

 والشطر األول من احلديث يف صحيح البخاري. )م(( 2)

حلديث هبذا اللفظ ال يصح، أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم، ويف ا( 3)

 موىل أم هانئ وهو ضعيف، ومل يسمع من ابن عّباس. )م( -باذام  -إسناده أبو صالح 
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وإكرامها بام هنى عنه الرشع، من عبادهتا بدعائها، ورجائها، وااللتجاء إليها، 

يا »والتوكل عليها، والنذر هلا، وكتب الرقاع فيها، وخطاب الوتى باحلوائج: 

ا، وأخذ تراهبا، وجعل اخلرق عليها تربكم  ؛«كذا وكذا افعل يب :سيدي، يا موالي

وإيقاد الرسج عليها، وتقبيلها، وحتليتها، وشد الرحال إليها؛ وينضاف إىل ذلك 

 النذر هلا، اقتداء بمن عبد الالتودعاؤها، والذبح و إلقاء اخلرق عىل الشجر،

 أو أنكر عليهم. والويل كل الويل عندهم لن عاب ؛والعزى

يف القبور، وما أمر وهنى، وما كان عليه  ملسو هيلع هللا ىلصبني سنة رسول اهلل ومن مجع 

ا ا لآلخر، مناقضم رأى أحدمها مضاد   ،أصحابه، وبني الذي عليه أكثر الناس اليوم

قد ذكرنا  ودعاء القبور عند الهامت رشك باهلل  ؛اله، بحيث ال جيتمعان أبدم 

  .أدلته فيام تقدم

  ژٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ۈ  ۈ ژ  : وإن كان سبب قول اهلل

نعم القوم وقوله: والسلمني،  ملسو هيلع هللا ىلصرب من اليهود، إىل رسول اهلل حجميء  ،[البقرة]

 :ملسو هيلع هللا ىلص فتقولون: ما شاء اهلل وشاء فالن، فقال ؛اأنتم، لوال أنكم جتعلون هلل أندادم 

 .(1)[22]البقرة: اآلية   ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ ، وأنزل اهلل «اأما إنه قد قال حق  »

                                                 

 أخرجه أمحد وابن ماجه والدارمي وغريهم بمعناه من حديث الطفيل بن سخربة ( 1)

إىل ابن سعد من حديث قتيلة بمعناه  «الدر النثور»وطي يف بدون ذكر نزول اآلية وعزاه السي

ا بدون ذكر نزول اآلية. )م(  أيضم
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نثور، يف تفسري يف: الدر ال (2)احلديث: جالل الدين السيوطي (1)وممن أخرج

فقال: إنكم  ملسو هيلع هللا ىلص أتى هيودي إىل النبيقالت:  -امرأة من جهينة- اآلية، وعن قتيلة

فأمرهم  ؛وتقولون: والكعبة ؛تنددون وترشكون، تقولون: ما شاء اهلل وشئت

 .(3)لنسائيرواه ا ؛أن يقولوا: ورب الكعبة، وما شاء اهلل، ثم شئت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

قول اليهودي: إن هذا رشك، فكيف حال من نادى عند  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أقر النبي 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ قوله:  الهامت غري اهلل؟ إذ هو داخل حتت

 .[161]البقرة:   ژڌ  ڎ       ڎڈ   

أكثر من حب اهلل، وإن اعم أنه ال حيبه كحب  (4)ه  دَ قَ تَ عْ وهؤالء حيب أحدهم م  

فإنه يعظم القرب أعظم من بيت اهلل، وحيلف  ؛اهد احلال تشهد عليه بذلكاهلل، فشو

وحيلف باهلل تعاىل يف أي حمل، وال حيلف بمعتقد  ؛ا، وال حيلف بمعتقدهباهلل كاذبم 

فال جامع بني ما استدلوا به، وبني ما هناهم عنه حممد بن عبد الوهاب،  ؛يعتقده

                                                 

ال يسوق األخبار  «الدّر النثور»ألّنه يف  «أخرج»ال  «ذكر»الصواب أن يقال هنا: ( 1)

 بأسانيده. )م(

. ملسو هيلع هللا ىلص«القول الفصل يف حكم االحتفال بمولد خري الرسل »راجع لعرفة يشء من حاله ( 2)

 )م(

أخرجه أمحد والنسائي وغريمها، وقد أعّله البخاري كام نقل الرتمذي يف علله الكبري، ( 3)

 وصححه غري واحد لشواهده. )م(

 أي الشخص الذي يعتقد فيه. )م(( 4)
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 عافاه اهلل تعاىل.

فإن  ، تعاىل، أنه ال يدعى غري اهلل ل للشيخ : أن احلديث دليالثاين

بحبيبه وإنام توجه إليه  ،السؤول اهلل  ؛«اللهم إين أتوجه إليك»مسألة: 

وهنايته  ،أن يشفعه، فمستهله سؤال اهلل  اهلل سؤال  الصطفى عنده، وهنايته

 .«لناا، إنا نتوسل بك إىل ربك، فاشفع يا حبيبنا حممدم »ووسطه:  ؛سؤاله سبحانه

 صالتنا: السالم عليك أهيا النبي فهذا خطاب خلاص معني يف قوله، كقولنا يف

وكاستحضار اإلنسان حمبه ومبغضه يف قلبه، فيخاطبه بام هيواه  ؛ورمحة اهلل وبركاته

لسانه، وهذا كثري يف لسان اخلاصة، دون العامة، ومعناه: أتوجه إليك بدعاء نبيك 

وهذا  ؛وهلذا قال يف متام احلديث: اللهم شفعه يف ؛(1)وشفاعته الشتملة عىل الدعاء

 متفق عىل جوااه.

ة أن احلي يطلب منه الدعاء، كام يطلب منه سائر ما يقدر وقد مضت السنّ 

عليه، سواء كان بلفظ االستغاثة، أم بغريها؛ ومنه ما قص اهلل عن اإلرسائييل 

ڄ  ڄ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ژ الستغيث بموسى عىل القبطي، يف قوله: 

                                                 

 . )م(ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ال جيوا إال يف حياته ( 1)



 
18 

 

 لمين والرد على شبهات المشركينبيان توحيد رب العا         

 

 

 
 

 

 

. وكاستشفاع األمة من أهل الوقف باألنبياء، [11]القصص: اآلية   ژڃ  ڃ    

 .(1)والطواف عليهم، يسألوهنم أن يشفعوا إىل اهلل من أهل الوقف عامة

وأما: الخلوق الغائب أو اليت، فال يستغاث به، وال يطلب منه ما ال يقدر 

]آل عمران:   ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄژ وهذا موافق لقوله تعاىل  ؛عليه إال اهلل البتة

قد انتقل  ملسو هيلع هللا ىلصأن يشفع نبيه فيه، وهو  وإنام غاية طلب الشفاعة عند اهلل  .[114

 إىل دار القرار، بنص الكتاب والسنة وإمجاع األمة. من هذه الدار

هلم يف  وهلذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد الطلب، وسألوه أن يدعو

باب سؤال »يف:  االستسقاء عام القحط، أخرجه البخاري، عن أنس بن مالك 

ومل يأتوا إىل قربه، وال وقفوا عنده، مع أنه  ؛(2)«إذا قحطوا سقاءالناس اإلمام االست

 .(3)حي يف قربه حياة براخية، أعىل من حياة الشهداء ملسو هيلع هللا ىلص

ال يسأل بعد  ملسو هيلع هللا ىلصبي وقد اتفق الصحابة والتابعون هلم بإحسان، عىل أن الن

فإن الدعاء عبادة مبناها عىل التوقيف  ؛غريمها وال ا، وال دعاءم موته، ال استغفارم 

                                                 

ا عىل ما فاالستغاثة والطلب من غري اهلل جائز إذا كان الستغاث به حي ا حارضم ( 1) ا قادرم

 ي طلب منه. )م(

إنام  ثّم بالعباس  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا التبويب من اإلمام البخاري دال عىل أّن االستسقاء بالنبي ( 2)

 كان بسؤاهلام االستسقاء، ال بطلب السقيا من اهلل بذاتيهام أو جاهيهام أو حقهام. )م(

 يف الدنيا. )م( ملسو هيلع هللا ىلصلكنها ليست كحياته ( 3)



 

 

19 
 

 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

، ملسو هيلع هللا ىلصواالتباع، ال عىل اهلوى واالبتداع، ولو كان هذا من العبادة، َلَسن ه  رسول  اهلل 

 ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع له.

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ وقوله تعاىل: 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فإتياهنم له [64]النساء: اآلية   ژڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  

لالستغفار خمصوص بوجوده يف الدنيا، وهلذا مل يفعله أحد من الصحابة وال 

التابعني، مع شدة احتياجهم وكثرة مدهلامهتم، وهم أعلم بمعاين كتاب اهلل وسنة 

، وعن الوقوف عند ا للته من غريهم؛ بل كانوا ينهون عنهرسوله، وأحرص اتباعم 

؛ وهم من (1)القرب للدعاء عنده؛ منهم اإلمام مالك، وأبو حنيفة، وأمحد، والشافعي

خريكم قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم »عليها يف قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصخري القرون التي قد نص 

قال عمران: ال أدري أذكر اثنني أو ثالثة بعد قرنه، رواه البخاري  ،«الذين يلوهنم

 .(2)«صحيحه»يف 

، فال دليل فيه ملسو هيلع هللا ىلص: أهنم اعموا أنه دليل للوسيلة إىل اهلل تعاىل بغري حممد الثالث

، ألهنم رصحوا بأنه ال يقاس مع فارق، فال جيوا لنا أن نقول: اللهم إنا أصالم 

إىل آخره، وال أن  ...رسولك نوح، يا رسول اهلل، يا نوحنسألك ونتوجه إليك ب

                                                 

 ربعة ألّن عاّمة التأخرين انتساهبم إليهم. )م(مل يذكر إال األ( 1)

.   ومسلم من طريق شعبة عن أيب مجرة عن اهدم بن مرضب عن عمران بن حصني( 2)

 )م(
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بخليلك إبراهيم، إىل آخره، وال أن نقول:  نقول: اللهم إنا نسألك، ونتوجه إليك

 بكليمك موسى، وال بروحك عيسى.

يف إبراهيم، و ؛الرسالة امع يف نوح ونحن نقول: إن اجل

 ويف موسى  ؛اخللة مع الرسالة  الكالم مع

فليس لنا  ؛مع الرسالة  وكلمتهكونه روح اهلل ويف عيسى  ؛الرسالة

إنام أبيح القياس ا: ثانيم  ؛ة لنا إىل فعل يشء مل يرد: مل يرد، وال حاجهذا، ألنه أوالم 

فإذا وجد النص، فال حيل  ؛(1)للحاجة يف حكم مل يوجد فيه نص عند من يقول به

ا مع ما ورد يف عند من يقول به، وال حاجة بنا إىل قول هو خمرتع، خصوصم  القياس

 الرشك، وأنه يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل.

التي ال  نادي العبد غري اهلل ويطلب حاجتهيلة ليست هي أن ي: أن الوسالرابع

، ا، وال حياةم ا، وال موتم ا وال رضم يقدر عىل وجودها إال اهلل، ممن ال يملك لنفسه نفعم 

بل هذا  [،33]احلج:   ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ا، وال نشورم 

يا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قوله رشك باهلل؛ وجعلوا دليلهم مع ما تقدم، بعد ارتكاهبم أكرب الناكر

                                                 

: نحكم باإلمجاع ثم القياس، وهو أضعف «الرسالة»يف أواخر  قال اإلمام الشافعي ( 1)

 موجود؛ اهـ. )م( من هذا، ولكنها منزلة رضورة، ألّنه ال حيّل القياس واخلرب



 

 

10 
 

 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

 .(1)«يا عباد اهلل احبسوا»وقوله:  ،«عباد اهلل أعينوين

 وهذا من مجلة اجلهل والضالل، وإخراج العاين عن مقاصدها، من وجوه:

، إذ معنى الوسيلة: ما يتقرب به من : أن هذه ليست بوسيلة أصالم األول

إذا أراد  أن العبد نه ورد يف أذكار السفر:وهذا ليس بقربة، أل ،األعامل إىل اهلل 

ا من من محل متاعه، أو انفلتت دابته، فقد جعل اهلل عبادم  أعيىأنه إذا  ا، بمعنىعونم 

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ژ صاحلي اجلن أو من الالئكة، أو ممن ال يعلمه من جنده سواه 

ورد  وإن أراد فيام ؛واستعامله يف كل الهامت، من أعظم اجلور ،[31]الدثر:   ژۉې  

 فقد يكون هبذه اإلرادة قربة. ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث به خاصة امتثال قول رسول اهلل 

وال داللة فيه أن ينادي عبد القادر اجليالين من قطر شاسع، بل وال من عند 

قربه، وال ينادي غريه، ال األنبياء، وال األولياء، إنام غايته أن العبد يقول، كام قال 

ا، فقد كذب عىل ا باسمه، معينم وإذا نادى شخصم ، (2)«يا عباد اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ونادى من مل يؤمر بندائه، وليس ذلك يف كل حركة وسكون، وقيام  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 وإنام أبيح له ذلك، إن أراد عونا عىل محل متاعه، عىل الدابة، أو انفلتت. ؛وقعود

                                                 

، وإّنام يذكر كالم ملسو هيلع هللا ىلصال يثبت هذين احلديثني عن رسول اهلل  -تعاىل   -الشيخ ( 1)

 الخالفني. )م(

 هذا عىل فرض صحة احلديث. )م(( 2)



 
11 

 

 لمين والرد على شبهات المشركينبيان توحيد رب العا         

 

 

 
 

 

 

 بسند أما األول: فرواه الطرباين يف الكبري ؛: أن احلديثني غري صحيحنيالثاين

وحديث: انفالت الدابة، عزاه النووي البن السني، ويف  ،(1)منقطع، عن عتبة 

وال دليل يف  ؛(2)إسناده: معروف بن حسان، قال ابن عدي: منكر احلديث

احلديثني، مع ضعفهام، وال يف احلديث التقدم قبلهام، عىل يشء يفعله عباد القبور، 

الذبح، والنذر هلا، واهلتف بذكر من فيها، من دعائها، ورجائها، والتوكل عليها، و

 عند الشدائد.

 ،[3]الائدة:   ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ : أن اهلل قال: الثالث

فبعد أن أكمله بفضله ورمحته، فال حيل لنا أن نخرتع فيه ما ليس منه، ونقيس ما ال 

 يقاس عليه.

                                                 

أخرجه الطرباين يف الكبري من طريق عبد الرمحن بن رشيك عن أبيه رشيك بن عبد اهلل ( 1)

إذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عتبة بن غزوان عن النبي  -هو ايد و -عن عبد اهلل بن عيسى عن ابن عيل 

أضل أحدكم شيئما أو أراد أحدكم غوثما وهو بأرض ليس هبا أنيس فليقل: يا عباد اهلل أغيثوين، 

ا ال نراهم ، وهذا احلديث ال يصح لضعف عبد الرمحن بن «يا عباد اهلل أغيثوين، فإّن هلل عبادم

 . )م( وعتبة رشيك وأبيه، ولالنقطاع بني ايد بن عيل

من طريق معروف بن  «عمل اليوم والليلة»أخرجه الطرباين وأبو يعىل وابن السني يف ( 2)

حسان السمرقندي عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة عن عبد اهلل بن 

وا إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد: يا عباد اهلل احبس»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعود عن النبي 

ا سيحبسه عليكم ، وهذا احلديث ال «عيل، يا عباد اهلل احبسوا عيل، فإّن هلل يف األرض حارضم

 . )م(يصح لضعف معروف بن حسان، ولالنقطاع بني ابن بريدة وابن مسعود 
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، من غري شذوذ : أن احلديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثلهالرابع

وال علة، فكيف يعمل باحلديث التكلم فيه، فيام ال يدل عليه داللة مطابقة، وال 

 تضمن، وال التزام؟! فهذا هو البهتان.

وا مواقفهم بذكر من يعتقدونه، ونسبوا األفعال إليهم، ر  م  : أهنم عَ اخلامس

دته، فإذا وكل أحد يذكر ما وقع له من االستغاثة بفالن، ومن أنجده، وكشف ش

ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  ،[43]يس:  ژۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ             ىئ  ژ قال أحد: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ قامت عليه اجلامعة، وقالوا: معلوم  ،[النور]  ژۋ   ۋ  

 .[يونس]  ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڇ  ژ فإذا قال: نعم، وليس بيد أحد منهم ملكوت خردلة، واهلل يقول: 

  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  

ک   ک  ک  گ   گ  ژ  ،والقطمري: القرشة اللطيفة تكون عىل النواة .[فاطر]

 .[14]فاطر:   ژ گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

واسع الصدر، يقول: هذه  فإذا كان فيهم من يدعي العلم واإلنصاف، وهو

أسامء  ام: ود، وسواع، ونرس: نعم، األصنفإذا قيل له ؛اآلية نزلت يف عباد األصنام

وأسامء »وهذه اخلرق عىل التوابيت، هي: فعل عباد األصنام،  ؛رجال صاحلني
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  .(2)وقد قرر أهل العلم: أن العام ال يقرص عىل السبب ؛(1)«رجال صاحلني

ۆ    ۆ  ژ فإذا قيل: أدوا األمانة، فإنه تعاىل يقول: ، وال حيل إال أن نؤدي األمانة

فال نقول: هذه نزلت يف مفتاح باب الكعبة،  ،[14]النساء:  ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

  .فال نحتج هبا

كذلك ال نقول: هذه نزلت يف عباد األصنام، ونفعل فعلهم، ونقول: لسنا 

  .بمرشكني

: إين واجلن واإلنس يف نبأ قال اهلل »ويف األحاديث القدسية عن سيد الربية: 

أخرجه الرتمذي، والبيهقي يف  «لق ويعبد غريي، وأراق ويشكر سوايعظيم، أخ

فيجيب بأن األمة مطبقة عىل هذا، واألمة  ،(3)، عن أيب الدرداء «شعب اإليامن»

 ال جتتمع عىل ضاللة، يلزم من هذا تضليل األمة وتسفيه اآلثار.

فيجاب عليه: أما إن األمة مطبقة عىل هذا، فكذب عىل األمة، وليست بمطبقة 

                                                 

 هذه اجلملة هكذا يف الرسالة، ولعلها اائدة. )م( (1)

وسيلة »شيخ حافظ احلكمي يف أي: أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، قال ال( 2)

 :«احلصول إىل مهامت األصول

ْفِظ ِِف احُلْكِم اْعُتِبْ   . )م(اَل بُِذُصوِص َسَبٍب إَِذا ُذكِرْ  َوبُِعُموِم اللَّ

والطرباين يف مسند الشاميني  «شعب اإليامن»مل يروه الرتمذي، وإنام أخرجه البيهقي يف ( 3)

 وغريمها، وإسناده منقطع ضعيف. )م(
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 بيان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين

يف كل مذهب، وكتب احلديث والتفسري، ليس فيها عىل هذا؛ وهذه كتب الفروع 

 ؛وال يسن، وال يستحب، وال ينبغي، وال جيوا، وال يباح ،أنه يدعى غري اهلل 

 ؛بل اآليات البينات، واألحاديث، وأقوال العلامء ترشد إىل أن هذا رشك حمقق

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ژ واهلل تعاىل يقول لرسوله: 

 .[23]اإلرساء:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ ويقول:  .[111]األنعام:  ژٴۇۋ  

بن ، فقال أبو حممد (1)يشء من خملوقاته: قد اختلف يف التوسل إليه بالسادس

يف فتاويه: إنه ال جيوا التوسل إليه بيشء من خملوقاته، ال األنبياء،  (2)عبد السالم

، وأنه مل (3)ورد يف ذلك حديثالعتقاده أنه  ملسو هيلع هللا ىلصوال غريهم، وتوقف يف حق نبينا 

 وتقدم قول أيب حنيفة وأصحابه، رمحهم اهلل تعاىل. ؛يعرف صحة هذا احلديث

                                                 

 هذا االختالف وقع عند التأخرين وال ذكر له عند السلف، وراجع ما تقّدم. )م(( 1)

ا صوفي ا. )م(( 2)  وقد كان عفا اهلل عنه أشعري 

ونص كالمه بعد أن ذكر حديث عثامن بن حنيف: هذا احلديث إن صح فينبغي أن يكون ( 3)

ا عىل رسول اهلل  اهلل بغريه من األنبياء والالئكة ألّنه سيد ولد آدم، وأال يقسم عىل  ملسو هيلع هللا ىلصمقصورم

ا عىل علو درجته ومرتبته؛  واألولياء ألهّنم ليسوا يف درجته، وأن يكون هذا مما خص به تنبيهم

 اهـ.

ا  وقد تقّدم أّن الذي يف احلديث طلب الدعاء من احليِّ احلارض القادر وأن هذا ليس خاص 

 ملسو هيلع هللا ىلصبأحد من الخلوقني فال جيوا برسول اهلل ، وأّما اإلقسام عىل اهلل أو التوسل إليه ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

 وال بغريه. )م(
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: أهنم يشرتون أوالدهم ممن يعتقدونه، وجيعلون له النذور، وإذا جاء السابع

ا، وقد أوحى إليهم الشيطان أن الولود، جعلوا لن ينتسب إىل ذلك العتقد طعامم 

ن يعتقدونه، وفيها مجاعة ينسبون أنفسهم إىل ذلك، كالعلوانية، جيعلوا اوايا ل

ۇ  ژ والقادرية، والرفاعية، وأسامء ما أنزل اهلل هبا من سلطان، بل قال تعاىل: 

يف الكتب النَزلة، كالتوراة، واإلنجيل، ويف  ،[34]احلج:  ژۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

 هذا القرآن؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى، بالذي هو خري.

ذا مرض هذا الشرتى من العتقد، نذر أهله النذور، ومل يزل يستغيث به وإ

ليشفي سقمه، ويكشف شدته، ومل يلتزموا يف فعلهم هذا أن يكون الشرتى منه 

بل يشرتي أهل مكة أوالدهم من عبد القادر اجليالين،  ؛الولد ميتا يف تلك البلدة

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ژ ىل: وجيهلون قوله تعا ؛ومن اجلرب ي، الدفون يف ابيد

فإن الرشاء ممن  ،[6]آل عمران:  ژڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  

 يملك اليشء.

فهم قد غلبت عليهم العوائد، وسلبت  ؛واجلهال (1)وهذا األمر سار يف العلامء

-من األئمة، عقوهلم من تفهم الراد والقاصد، ومل جيدوا هذا يف كتاب فروع أحد 

 عىل التوسل ، فام استدلوا به مما تقدم، ال يكون دليالم -صاهنم اهلل عن هذه الوصمة

باألموات، العلوم حاهلم أهنم يف أعىل اجلنان، فكيف غريهم، ممن ال يعلم حاله، 

                                                 

قال إهّنم علامء. )م( (1)  يريد من ي 
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وال يدرى أين مآله؟ أم كيف يكون دليال عىل دعاء غري اهلل تعاىل، يف الهامت؟ 

 ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ سيلة، ويستدل هلا هبذا؟! ويقال: الراد الو

 وحتريف للكلم عن مواضعه. ،]النور[

ا يعظموهنا ويعبدوهنا فبهذا تبني أن الشيطان اللعني نصب ألهل الرشك قبورم 

ا، ثم يوحي إىل أوليائه أن من هنى عن عبادهتا واختاذها أعيادم  ؛ا من دون اهللأوثانم 

فيسعى  ؛وسبها فقد انتقصها وغمصها حقها ا،أوثانم  -واحلالة هذه- وجعلها

اجلاهلون الرشكون يف قتاهلم وعقوباهتم، وما ذنبهم عند هؤالء الرشكني، إال أهنم 

 أمروهم بإخالص توحيده، وهنوهم عن الرشك بأنواعه، وقالوا بتعطيله.

غضب الرشكون، واشمأات قلوهبم فهم ال يؤمنون، وقالوا: قد  :فعند ذلك

فاستحقوا الويل والعتب، ويف اعمهم أهنم ال  القامات والرتب،انتقصوا أهل 

حرمة هلم وال قدر، ويرسي ذلك يف نفوس اجلهال والطغام، وكثري ممن ينتسب إىل 

 العلم والدين، وحب األولياء وأتباع الرسلني.

بسبب ذلك عادونا، وبالعظائم والكبائر واجلرائم الغزار رمونا، ونسبوا كل 

نفروا الناس عنا وعام ندعو إليه، ووالوا أهل الرشك وظاهروهم قبيح إلينا، و

 علينا، واعموا أهنم أولياء اهلل، وأنصار دينه ورسوله وكتابه.

له،  [34]األنفال:  ژڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ ويأبى اهلل ذلك: 

ون الوافقون له، العارفون به وبام جاء به، والعاملون به، والداعون إليه، ال التشبع
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بام مل يعطوا، الالبسون ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن دينه وهديه وسنته 

 ،]الكهف[ ژں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀژ  .[41]األعراف:  ژڄ    ڃ  ژ 

 .باتباعه واحرتامه والعمل به

متابعتهم هلم فيام حيبونه، وجتنب ما  :وتعظيم األنبياء واألولياء، واحرتامهم

ناس هلم، وأبعدهم منهم، ومن هدهيم ومتابعتهم، وهم: أعىص ال ؛يكرهونه

 .(1)كالنصارى مع السيح، واليهود مع موسى، والرافضة مع عيل

وأهل التوحيد أين كانوا، أوىل هبم وبمحبتهم، ونرصة طريقتهم وسنتهم، 

 ، من أهل الباطل؛ فالؤمنون وعمالم وهدهيم، ومنهاجهم، وأوىل باحلق قوالم 

ء بعض، والنافقون والنافقات، والرشكون والرشكات، والؤمنات بعضهم أوليا

 بعضهم من بعض.

ومن أصغى إىل كالم اهلل بكلية قلبه، وتدبره وتفهمه، أغناه عن اتباع الشيطان 

ورشكه، الذي يصد عن ذكر اهلل وعن الصالة، وينبت النفاق يف القلب، وكذلك 

ام، وعمل باقتباس من أصغى إليه وإىل حديث الرسول بكليته، وحدث نفسه هب

اهلدى والعلم منه، ال من غريه، أغناه عن البدع والرشك، واآلراء والتخرصات، 

والشطحات واخلياالت، التي هي من وساوس الشيطان والنفوس، وختيالت 

 اهلواء والبؤساء.

                                                 

 لعنة اهلل عليهم أمجعني. )م(( 1)
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كام أن من  ؛ومن بعد عن ذلك، فال بد أن يتعوض بام ال ينفعه، بل مرضة عليه

ا عن عشق الصور؛  وذكره، وخشيته والتوكل عليه، أغناه أيضم عمر قلبه بمحبة اهلل

  .أي يشء استحسنه ملكه واستعبده ،وإذا خال من ذلك، عبد هواه

فالعرض عن التوحيد عابد الشيطان، مرشك، شاء أم أبى، والعرض عن السنة 

 مبتدع، شاء أم أبى، والعرض عن حمبة اهلل وذكره، عابد الصور، شاء أم أبى.

واسمه حيان بن حصني، قال:  اج األسدي،مسلم، عن أيب اهلي    صحيحويف

 ال  أملسو هيلع هللا ىلص: » : أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهللقال يل عيل ابن أيب طالب 

  .«ا إال سويتها مرشفم  إال طمسته، وال قربم متثاالم  (1)أدع

ن عبيد، كنا مع فضالة بي اهلمداين قال: فَ عن ثاممة بن ش   ؛اويف صحيحه أيضم 

بأرض الروم، فتوىف صاحب لنا، فأمر فضالة بقربه فسوي، فقال: سمعت رسول 

يأمر بتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة، والتابعون، واألئمة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 الجتهدون.

 ،(2)يف األم: رأيت األئمة بمكة يأمرون هبدم ما يبنى عىل القبور قال الشافعي

                                                 

 ، والذكور لفظ أيب داود. )م(«أال تدع»يف صحيح مسلم: ( 1)

مكة : وقد رأيت من الوالة من هيدم ب«األم»يف  -تعاىل   -نص كالم اإلمام الشافعي ( 2)

ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك؛ اهـ. وما ذكره الشيخ ونقله عن رشح النووي عىل 
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، وحديث جابر الذي يف صحيح «ا إال سويتهمرشف  ا وال قب  »ويؤيد اهلدم، قوله: 

؛ وألهنا أسست عىل معصية الرسول، (1)«عن البناء عىل القبور ملسو هيلع هللا ىلصهنى »مسلم: 

  .لنهيه عن البناء عليها، وأمره بتسويتها

، بناء غري حمرتم، وهو أوىل باهلدم من بناء ملسو هيلع هللا ىلصس عىل معصيته، وخمالفته سِّ فبناء أ  

َ ا، وأوىل من هدم الغاصب قطعم  ا، إذ الفسدة الأمور هبدمه رشعم  ارمسجد الرضِّ

واهلل الستعان، وعليه التكالن، وهو حسبنا ونعم الوكيل،  ؛للتوحيد أعظم، محايةم 

 .(2)وصىل اهلل عىل حممد، وآله وصحبه وسلم

 

                                                                                                                            

مسلم، ونقل الرتمذي يف جامعه عن اإلمام الشافعي قوله: أكره أن يرفع القرب إال بقدر ما 

 يعرف أّنه قرب لكيال يوطأ وال جيلس عليه؛ اهـ. )م(

أن جيصص القرب وأن يقعد  ملسو هيلع هللا ىلصى رسول اهلل لفظه يف صحيح مسلم عن جابر قال: هن (1)

 عليه وأن يبنى عليه. )م(

 ما يف هذه الرسالة من تعليقات فهي للشيخ حممد بن إبراهيم الرصي. )النارش(( 2)
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 احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وصحبه.     

)*( 

للعالمة الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن شيخ 

 .)**(-رمحهم اهلل تعاىل–اب اإلسالم اإلمـام حممد بن عبد الوه

، ونشأ يف بيت علم نشأة حسنة 2121قد ولد يف الرياض سنة  و وه

مباركة، قرأ القرآن وحفظه، ورشع يف طلب العلم هبمة عالية، فقرأ عىل علمـاء 

الرياض، ومن أبرزهم: أخوه عبد اهلل بن عبد اللطيف، وحممد بن حممود، ومحد 

حتى نبغ يف العلم وتأهل للقضاء، فعني يف  بن عتيق، وسليمـان بن سحمـان،

شقراء، وبعث داعية إىل عسري وغامد وزهران، وجلس للطلب وكان حسن 

                                                 

 وقد اعتمدنا يف طبعها عىل: )*(

ة قديمة مطبوعة يف مؤسسة النور بالرياض، قدم هلا الشيخ عىل ابن محد نسخ -2

 الصاحلي.

نية يف األجوبة النجدية« -1  (. 455: 465فالرسالة يف املجلد األول )ص/ »الدرر السَّ

 .-رمحه اهلل تعاىل-وهو عمُّ الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  )**(
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الرياض، التعليم واسع االطالع حيب جلب الكتب ومشرتاها، وتوىل قضاء 

 وغري ذلك.وانتهى إليه اإلفتاء والتدريس بعد وفاة أخيه عبد اهلل 

 .2665سنة  توىف 

نية...ال«انتهى عن   .(26/552) »درر السَّ
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وأشهد  ،الظاملني وال عدوان إال عىل ،والعاقبة للمتقني ،احلمد هلل رب العاملني

عبده  اوأشهد أن حممد   ،أن ال إٰله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك احلق املبني

عني ومن آله وأصحابه والتاب اهلل عليه وعىل ىلَّ ص   ،ورسوله وخليله الصادق األمني

ا. م  لَّ يوم الدين وس   تبعهم بإحسان إىل  تسليمـ ا كثري 

من يراه من  من حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ، إىل

شهر  يورؤساء القبائل من أهل اليمن وعسري وهتامة وشهران وبنى أهل القر

هم لدين وقحطان وغامد وزهران وكافة أهل احلجاز وغريهم، هدانا اهلل وإيا

عليكم ورمحة اهلل  تباع سيد األنام، آمني، سالم  أوجعلنا وإياهم من  ،اإلسالم

 .وبركاته

ة تسع وثالثني وثالثمـائة وألف ن  س  ى وه :ةن  فإنه ملـا كان يف هذه الس   أمـا بعد:

بعثنا اإلمـام املقدم  ؛صاحبها أفضل الصالة وأرشف التحية من اهلجرة النبوية عىل

، عبد العزيز بن عبد الرمحن ةوالسياد ةضل املفخم، صاحب السعاداملف والرئيس

)ل سعودآبن فيصل 
2

اهلل سعوده وأدام للمسلمني وجوده، ألجل تعليمكم  ىل، أع(2

الذي معرفته والعمل به  ،م وتعبدكم به من دين اإلسالمكيلمـا أوجبه اهلل ع

                                                 

 . )م(»ك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنهاعناية املل«راجع كتاب  (1)
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دم قبوله والبصرية فيه سبب لدخول اجلنة، واجلهل به واإلعراض عنه وع

 واالنقياد له سبب لدخول النار.

، ومتـادوا ىرأينا أهلها قد جال هبم الشيطان واهلو ؛كمتفلمـا قدمنا بعض جها

ا، ، وفرقوا أمرهم وكانوا شيع  ىيف الغي والطغيان واإلعراض عن النور واهلد

واستجابوا لداعي الشبهات، فوقعوا يف  ،وغلب عليهم اجلهل وإيثار الشهوات

 أكثرهم االعتقاد   شفا حفرة من السعري، وغلب عىل ل خطري، فهم عىلوادي جه

أهل الصالح من املقبورين، وٰهذا  يف أهل القبور واألحجار والغريان، وتعظيم  

 فيهم سيد املرسلني وإمـام املتقني. ث  ع  ، الذي ب  نيهو دين أهل اجلاهلية األول

طريقة ى ج  والاراهني، وهاهلل باحل وجب علينا الدعوة إىل ؛فلمـا رأينا ٰذلك

يوم  النبي األمني، وسبيل من اتبعه من الصحابة والتابعني ومن سلك منهاجهم إىل

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ : الدين، كمـا قال تعاىل

 .[202يوسف: ]  ڑ ک ک ک ک گ گ

القبائل  وكتبنا من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية والعقائد السلفية إىل

ى ، وقل من يعرفها من أهل القرن، بعدمـا سفت عليها السوايفوالبلدا

 ا هلل ولرسوله ولكتابه ولعبادة املؤمنني.، نصح  يوالبواد
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)وصار بعض الناس يسمع بنا معارش الوهابية
2

وال يعرف حقيقة مـا نحن  (2

ل علينا ليه، فبعضهم يتقوَّ إديننا مـا ال ندعوا  لينا ويضيف إىلإعليه، وينسب 

ا للناس عن قبول ٰهذا الدين، وصد  وينسب  ا هلم إلينا السفاسف واألباطيل، تنفري 

ا ملـا نعتقده وندين عن توحيد رب العاملني، فأوجب لنا تسويد هذه العجالة، بيان  

 اهلل به وندعوا إليه ونجاهد الناس عليه.

ل التزامه والعم ن حقيقة مـا نحن عليه ومـا ندعوا إليه ونجاهد عىلأ :فاعلموا

والتزام أركانه وأحكامه الذي أصله وأساسه: دين اإلسالم  نا ندعوا إىلأ ؛به

وحده ال رشيك له، وهذه العبادة مبنية  ة اهللواألمر بعباد ،إٰله إال ّ اهلل شهادة أن ال

 .صلني: كمـال احلب هلل، مع كمـال اخلضوع والذل لهأ عىل

وهو أجل أنواع العبادة،  ؛والعبادة هلا أنواع كثرية، فمن أنواعها: الدعاء

ڀ ٺ : ـاه اهلل عباده يف عدة مواضع من كتابه، كمـا قال تعاىلوسمَّ 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

                                                 

بيان حقيقة مـا عند  فأراد الشيخ  »وهابية«درج أعداء الدعوة عىل تسمية أهل احلق  (1)

تالمذة وأحفاد اإلمـام حممد بن عبد الوهاب هبذه الرسالة، واألمر كمـا قال الشيخ عمران اللِّنجي 

 . )م(فأنا املقر بأنني وهايب         إن كان تابع أمحد متوهًبا        :
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الدعاء مخ «احلديث:  ونظائر ٰهذا يف القرآن كثري، وىف [60]غافر:  ڤ

 .(22)»العبادة

، وال إال اهلل، وال يستغاث يف الشدائد وجلب الفوائد إال بهى ال يدع فنقول:

 إال منه وحده، وال له، وال خياف خوف الّسِّ  الإله، وال ينذر  الإيذبح القربان 

إال به، وليس ألحد من اخللق يشء من  اذ  ع  ت  س   ي  ال  و   ان  ع  ت  س  ل إال عليه، وال ي  كَّ و  ت  ي  

 .ٰذلك، ال املالئكة وال األنبياء وال األولياء وال الصاحلني وال غريهم

: إفراده بجميع أنواع العبادة، فال تأله لغريه، وحقه تعاىلال يكون  فلله حق  

ا ورجاء إال اهلل، فهذه هي احلكمة الرشعية  القلوب حمبة   وإجالال  وتعظيمـ ا وخوف 

 الدينية، واألمر املقصود يف إجياد الارية. 

 .[46الذاريات: ] ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ: قال اهلل تعاىل

ألن اخلصومة بني الرسل  ؛ي: التوحيديوحدون، والعبادة ه يعبدون:ى ومعن

 .وأممهم فيه

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ : قال تعاىل

 .[66]النحل:  ڇڇ

                                                 

ة وهو  (1) يع  أخرجه الرتمذي وغريه من حديث أنس ريض اهلل عنه ويف إسناده ابن هل 

ضعيف، ويغني عنه مـا أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن مـاجه بإسناد صحيح عن 

 )م( .»الدعاء هو العبادة«بلفظ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  النعمـان بن بشري 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ : وقال تعاىل

 .[14]األنبياء:  ٺ ٺ

 .[22]اجلن:  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ: وقال تعاىل

كافر، وإن مل  فهو مرشك ؛من ميت أو غائب أو استغاث به ؛فمن دعا غري اهلل

 اهلل وطلب الشفاعة عنده. يقصد إال جمرد التقرب إىل

من سواه، ويسمون  وقد دخل كثري من هذه األمة يف الرشك باهلل والتعلق عىل

األسمـاء ال اعتبار به، وال تزول حقيقة اليشء وال  ا، وتغيري وتشفع  ٰذلك توسال  

 حكمه بزوال اسمه وانتقاله يف عرف الناس باسم آخر.

 ؛وملـا علم الشيطان أن النفوس تنفر من تسمية مـا يفعله املرشكون تأهل ا

ليرشبن «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء عن النبي  ،أخرجه يف قالب آخر تقبله النفوس

 .(22)»من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها أناس  

                                                 

جه أمحد وأبو داود وابن مـاجه وغريهم من طريق معاوية بن صالح عن حاتم بن أخر (1)

حريث عن مـالك بن أيب مريم عن عبد الرمحن بن غنم األشعري عن أيب مـالك األشعري 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

من صحيح البخاري مع الفتح:  »األرشبة«ومـالك بن أيب مريم فيه جهالة، وراجع كتاب 

 . )م(»حل اخلمر ويسميه بغري اسمهباب مـا جاء فيمن يست«
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يل احلقائق، ز  فتغيري األسمـاء ال ي   ؛امـا فعله نكاح  ى وسمى وكٰذلك من زن

ٰذلك توسال  ى ك وإن سمرش  كيه فهو م  ا من األمور الرشِّ  ا من ارتكب شيئ  وكذ

ا  .وتشفع 

: بقوله تعاىلى : مـا ذكر اهلل يف كتابه عن اليهود والنصاريوضح ٰذلك

 .[62]التوبة: اآلية  ...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بن حاتم قدم عىلى د  ي وغريمهـا أن ع  ذاإلمـام أمحد والرتمى ورو

ۇ يقرأ هذه اآلية:  ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلاهليه، فسمع النبي ّصَّ ن  قد ت  وكان 

م مل ّنَّ إاآلية، قال يا رسول اهلل:  ...ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

وا عليهم احلالل وحللوا هلم احلرام فذاك م  ر  هنم ح  إ ،بال«: ملسو هيلع هللا ىلصيعبدوهم، فقال 

 .»عبادهتم إياهم

تبعوهم فيمـا ّنم اإبن عباس وحذيفة بن اليمـان يف تفسري هذه اآلية: اوقال 

مل يسموا أحبارهم  ؛خار اهلل عنهم يف هذه اآليةأحللوا وحرموا، فهؤالء الذين 

 .هلم ا وال آهلة، وال كانوا يظنون أن فعلهم ٰهذا معهم عبادهورهباّنم أرباب  

ّنم مل يعبدوهم، وحكم اليشء تابع حلقيقتة ال السمه وال إ: يوهلٰذا قال عد

هلم، فلم  ةيعتقدون أن طاعتهم يف ٰذلك ليس بعباد العتقاد فاعله، فهؤالء كانوا

  السم فعلهم وال حلقيقته وحكمه.ا هلم وال مزيال  يكن ٰذلك عذر  
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خرجنا مع  :قالى الرتمذي وصححه عن أيب واقد الليثى مـا رو يوضح ٰذلك:

حنني ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمرشكني سدرة يعكفون  إىلملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

سلحتهم يقال هلا ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول عندها وينوطون هبا أ

كرب إهنا أاهلل «ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اهلل  .اهلل اجعل لنا ذات أنواط كمـا هلم ذات أنواط

ٺ ٺ ٺ  :ىإرسائيل ملوس وقلتم والذي نفيس بيده كمـا قالت بن ،السنن

لتتبعن سنن من كان  [262األعراف: ] ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

هؤالء مـا كانوا يظنون أن الذي طلبوه ممـا تنفيه ال إٰله إال اهلل، فلم يكن ف .»قبلكم

 ا حلقيقة ٰهذا األمر وحكمه.جهلهم مغري  

علم أن مـا ي فعل عند القبور من  ؛ومن كان له معرفة بمـا بعث اهلل به رسوله

دعاء أصحاهبا واالستغاثة هبم والعكوف عند رضائحهم والسجود هلم والنذر 

دون اهلل،  ا منكار من فعل الذين اختذوا أحبارهم ورهباّنم أرباب  أعظم وأ ؛هلم

 وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كمـا هلم ذات أنواط.

فإذا كان اختاذ هذه الشجرة  :-رمحه اهلل تعاىل-قال بعض العلمـاء املحققني 

م ال يعبدوّنا وال يسألوّنا، ّنألتعليق األسلحه والعكوف عليها اختاذ إٰله، مع 

فمـا الظن بالعكوف حول القار والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة 

 .ىالفتنه بالقار لو كان أهل الرشك والبدع يعلمون ؟ انته للفتنه بشجرة إىل
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الرشك  إىل يضفاب التوحيد وسد الذرائع التي تن  ج  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ى ولقد مح

اللهم ال جتعل قربي وثنًا يعبد، اشتد غضب « :ملسو هيلع هللا ىلصعنه  والتنديد، فقال فيمـا صح

 .(22)»قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد اهلل عىل

لعن اهلل زائرات القبور واملتخذين «ملسو هيلع هللا ىلص: عن إيقاد الّسج عليها فقال ى وّن

 .(11)»عليه املساجد والرسج

ا، ى وهن ى رو عن البناء عليها، وأمر بتسويتها باألرض كمـاى وهنأن تتخذ عيد 

ال أبعثك أ«: اهلياج األسدي قال: قال يل عيّل ى مسلم يف صحيحه عن أب

ا مرشف ا ملسو هيلع هللا ىلصمـا بعثني عليه رسول اهلل  عىل ؟ أن ال تدع متثاال  إال طمسته، وال قار 

 عن جتصيص القبور وعن الكتابة عليها.ى ، وّن»إال سويته

 م البنايات التي عىلد  التعظيم، وّن   و فنحن ننكر الغلو يف أهل القبور واإلطراء

 .قبور األموات ملـا فيها من الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الرشك باهلل

                                                 

، وله شواهد  ملسو هيلع هللا ىلصرواه اإلمـام مـالك وغريه عن عطاء بن يسار عن النبي  (1) مرسال 

حح هبا. )م(  ص 

احلديث هبذه األلفاظ ال يصح، أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم،  (2)

نا عن ابن عباس وهو مل ويف إسناده أبو صالح باذام موىل أم هاينء وهو ضعيف، ويروي ه

 يسمع منه كمـا قال ابن حبان. )م(
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وهذه األمور التي أوجبت عبادهتا من دون اهلل ابتدعها أناس  أرادوا هبا 

وقصدوا  ،بعدهم فعبدوهم من دون اهلل ن  التعظيم وإظهار ترشيفهم، فجاء م  

قضاء احلاجات وتفري  الكربات وإغاثة  وسألوهم ،منهم كشف امللمـات

 واشتد نكريهم عىل ،اللهفان، واعتقدوا ٰهذا الرشك الوخيم قربة  ودين ا يدينون به

من أنكر ٰذلك وحذروا عنه ورموه بالزور والبهتان، واهلل نارص دينه يف كل زمـان 

 ومكان، لكنه يمتحن حزبه بحربه مذ كانت الفئتان.

 به: اإليمـان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد وممـا نعتقده وندين اهلل

 .وصفاته املوت واإليمـان بالقدر خريه ورشه، ونؤمن بأسمـاء اهلل تعاىل

ا بال متثيل، وننزه اهلل عمـا ال مـا يليق بجالله وعظمته إثبات   ونثبت ٰذلك عىل

عرشه عاٍل  مستٍو عىل تعاىلوا بال تعطيل، ونعتقد أن اهلل سبحانه يليق بجالله تنزي  

خملوقاته، وال خيلو مكان من  عنخلقه، وعرشه فوق السمـاوات، وهو بائن   عىل

 .علمه

 .[4]طه:  ڈ ژ ژ ڑ ڑ: قال تعاىل

ل ألنه ال يعلم كيف ثِّ م  ف وال ن  يِّ ك  فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقة االستواء، وال ن   

 هو إال هو.

، وقد سأله رجل -وبقوله نقول-ه اهلل نس رمحأقال إمـام دار اهلجرة مـالك بن 
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ف جمهول واإليمـان به واجب والسؤال ي  االستواء معلوم والك   :عن االستواء فقال

 .عنه بدعه

 .علم الكيفيةى فأثبت مـالك رمحه اهلل االستواء ونف

وكٰذلك اعتقادنا يف مجيع أسمـاء الرب وصفاته من اإليمـان باللفظ وإثبات 

  .كيفيةعلم ال ياحلقيقة ونف

نفسه ووصفه به رسوله  به والقول الشامل يف ٰذلك أنا نصف اهلل بمـا وصف

ه اهلل بخلقه فقد كفر، ومن جحد مـا ال نتجاوز القرآن واحلديث، فمن شبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .وصف اهلل به نفسه فقد كفر

: ىالشور] ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ: قال اهلل تعاىل

22]. 

 لم بنفسه وبغريه وأصدق قيال  له وال كفو له، وهو أع يفسبحان من ال سم

 ا من خلقه.وأحسن حديث  

ثلث ى سمـاء الدنيا حني يبق ينزل كل ليله إىل ونؤمن بمـا ورد من أن اهلل تعاىل

هل ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟هل من سائل فأعطيه سؤله«ر فيقول: خ  الليل اآل



 

 

07 
 

 شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل

 .(22)»من تائب فأتوب عليه

وأن اهلل تكلم  ،غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود لزَّ ن  ونعتقد أن القرآن كالم اهلل م  

وال  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  به حقيقة، وسمعه جاريل من الباري سبحانه ونزل به عىل

 نقول بقول األشاعرة وال غريهم من أهل البدع.

ونؤمن أن اهلل فّعال ملـا يريد، ال يكون يشء  إال بقضائه وقدره، وال حميد ألحد 

طَّ يف اللوح املسطور.عن القدر املقدور، وال ي  تجاوز مـا خ 

، وال نقول بتخليد أحد ملسو هيلع هللا ىلصونؤمن بآيات الوعيد واألحاديث الثابته عن النبي 

 .من املسلمني من أهل الكبائر يف النار كمـا تقول اخلوارج واملعتزلة

يف األحاديث الصحيحة أنه خيرج من كان يف قلبه مثقال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ملـا ثبت

 من يشفع له منيفملسو هيلع هللا ىلص راجهم من النار بشفاعة نبينا حممد ذرة من إيمـان، وإخ

وشفاعة غريه من املالئكة واألنبياء، وال نقف يف األحكام  ،هل الكبائر من أمتهأ

 د  بل نعلم أن اهلل ي   ،املطلقة
وآخرون ال  ،ل النار من يدخلها من أهل الكبائرخ 

ئب املكفرة يدخلوّنا ألسباب متنع من دخوهلا كاحلسنات املـاحية واملصا

 ونحوها.

خالق  ونعتقد أن اهلل يفعل مـا يفعله حلكمة وأسباب، وهو تبارك وتعاىل

 هألن حقيقة باطن ؛األسباب ومسبباهتا، وال نشهد لشخص معنّي بجنٍة وال نار

                                                 

 احلديث نص عىل تواتره غري واحد من أهل العلم. )م(و (1)
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إال من  ،امليسء لكن نرجوا للمحسن ونخاف عىل ،ومـا مـات عليه ال نحيط به

ا من أهل اإلسالم بذنب دون الرشك، وال  رفِّ ك  وال ن   ،ملسو هيلع هللا ىلصشهد له رسول اهلل  أحد 

 نخرجه عن دائرة اإلسالم بارتكاب كبرية.

 .بمـا يكون بعد املوتملسو هيلع هللا ىلص ونؤمن بمـا أخار به النبي 

أجسادها، فيقوم الناس  ونؤمن بفتنة القار، وعذابه ونعيمه، وبإعادة األرواح إىل

 ل  ي  ، وتدنو منهم الشمس ف  غرال   ة  عرا لرب العاملني يف موقف القيامة حفاة  
مهم العرق، ج 

 وت نصب املوازين وت نرش الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمـاله.

 .ملسو هيلع هللا ىلصبحوض  نبينا حممد  ونؤمن

ن   ونؤمن بأن الّصاط  تن  ج   ب عىلص  ي  ر أعمـاهلم م ويمر الناس عىلنَّ ه  م  د   .ق 

وال ينكرها إال مبتدع  وأنه أول شافع وأول مشفعملسو هيلع هللا ىلص ونؤمن بشفاعة النبي 

ڃ چ چ چ : كمـا قال تعاىلبعد اإلذن والرضا إال ضال، وأّنا ال تقع 

 .[12األنبياء: ] چ

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث   :وقال تعاىل

  .[16النجم: ] يث حج مج جح مح

 .إال التوحيد وال يأذن إال ألهله وهو سبحانه ال يرىض



 

 

09 
 

 شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل

لناس بشفاعتك يا رسول اهلل؟ قال: من أسعد املسو هيلع هللا ىلص للنبي  قال أبو هريرة 

 .(22)»من قال ال إٰله إال ّ اهلل خالصا من قلبه«

 .وال تكون ملن أرشك باهلل ،ذن اهللإفتلك الشفاعة ألهل اإلخالص ب

 .[52املدثر: ]  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ: قال تعاىل

وأن اهلل أعدها ملن أطاعه  ،خلق اجلنة وأّنا موجودة اآلن ونؤمن أن اهلل تعاىل

 .وأن اهلل أعدها ملن كفر به وعصاه ،وأن اهلل خلق النار وأّنا موجودة اآلن ،قاهوات

ر القمر ليلة البدر، ى ونؤمن أن املؤمنني يرون رهبم بأبصارهم يف اجلنة كمـا ي 

 .تهال يضامون يف رؤي

 .[16-11]القيامة:  ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ: قال تعاىل

  [16يونس: ] ٻ ٻ ٻ ٻپ : وقال تعاىل

 .(11)»وجهه تعاىل والزيادة النظر إىل ،اجلنةى احلسن«أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وصح

                                                 

 . )م(أخرجه البخاري وغريه من حديث أيب هريرة  (1)

هبذا اللفظ، وقد جاء تفسري الزيادة بالنظر إىل وجهه تعاىل يف  ملسو هيلع هللا ىلصال يصح عن النبي  (2)

 عند مسلم. )م( ي عن النب حديث صهيب 
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ا  وأن أفضل أمته: أبو بكر ثم عمر ثم  ،خاتم النبيني واملرسلنيملسو هيلع هللا ىلص ونؤمن أن حممد 

ثم  -أهل بيعة الرضوان-ثم أهل الشجرة  ثم أهل بدر ثم بقية العرشة عثمـان ثم عىل

 نرتىضوملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول اهلل  ونتوىل ،-اهلل عنهم أمجعني ريض-سائر الصحابة 

 ونرتىض ،عنهم ونستغفر هلم، ونذكر حماسنهم وفضائلهم ونكف عمـا شجر بينهم

 
ٍ
ونارأ من  ،وأن فضالهن عائشة ،عن أمهات املؤمنني املطهرات املارآت من كل سوء

)قول الرافضة ونعتقد كفر غالهتم
2

 ونارأ من قول الزيدية وغريهم من أهل البدع. ،(2

اى ونر ا كان أو فاجر  ر  أن  إىلملسو هيلع هللا ىلص منذ بعث اهلل حممد  ،اجلهاد مع كل إمـام ب 

 .يقاتل آخر هذه األمة الدجال

 اوجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم، مـا مل يأمروى ونر

 .بمعصية

 .هجر أهل البدع ومباينتهمى ونر

 أن كل حمدثٍة يف الدين بدعة.ى ونر

كل قادر بحسب قدرته  عن املنكر عىلى املعروف والنهوجوب األمر بى ونر

 .ن تعذر فبقلبهإف ،ن تعذر فبلسانهإف ،واستطاعته بيده

منكم منكرا فليغريه ى من رأ«نه قال: أملسو هيلع هللا ىلص كمـا يف احلديث الصحيح عن النبي 

                                                 

 . )م(كاإلمـامية االثنى عرشية (1)
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 شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل

 .(22)»فإن مل يستطيع فبقلبه وٰذلك أضعف اإليمـان ،فإن مل يستطع فبلسانه ،بيده

يمـان قول باللسان وعمل باألركان واعتقاد باجلنان، يزيد ونعتقد أن اإل

 .بالطاعة وينقص باملعصية

)بضع وسبعون شعبة أواإليمـان بضع  وستون «كمـا يف احلديث الصحيح 
1

1) ،

عن الطريق، واحلياء شعبة من ى وأدناها إمـاطة األذ ،ال إٰله إال اهلل قول: أعالها

 .»اإليمـان

العاملني ببعثه حممد الرسول األمني،  دين وأتم نعمته عىلونعتقد أن اهلل أكمل ال

 .يوم الدين عليه دائمـ ا إىل هخاتم األنبياء واملرسلني صلوات اهلل وسالم

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ : قال تعاىل

 .[6املـائدة: ] ڌڎ

قبضه اهلل إليه وتوفاه، واختار له  ؛فلمـا أكمل اهلل به الدين وبّلغ البالغ املبني

 .رفيق األعىلال

                                                 

 . )م(أخرجه مسلم وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري  (1)

، واختلف أهل العلم يف أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة  (2)

ح العالمة األلباين لفظ مسلم  جَّ عىل لفظ البخاري  »وسبعون«الرتجيح بني اللفظني، وقد ر 

 . )م(»نوستو«
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اإلطالق، وأنه حي يف قاره حياة  رتب املخلوقني عىل أعىلملسو هيلع هللا ىلص ونعتقد أن رتبته 

برزخية، أبلغ من حياة الشهداء املنصوص عليها يف التنزيل؛ إذ هو أفضل منهم 

 .بال ريب، وأنه يسمع سالم املسلم عليه

فية عنه فهي من ؛وأمـا احلياة التي تقتيض العلم والتّصف واحلركة يف التدبري

 .(22)ملسو هيلع هللا ىلص

وباجلملة: فعقيدتنا يف مجيع الصفات الثابتة يف الكتاب والسنة عقيدة أهل 

السنة واجلمـاعة، نؤمن هبا ون مرها كمـا جاءت، مع إثبات حقائقها ومـا دلت 

)عليه، من غري تكييف وال متثيل ومن غري تعطيل وال تبديل وال تأويل
1

1). 

ن حنبل إمـام أهل السنة يف الفروع وأمـا مذهبنا فمذهب اإلمـام أمحد ب

6)عي االجتهادواألحكام، وال ندَّ 
6

ملسو هيلع هللا ىلص ، وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول اهلل (

 ،عملنا هبا، وال نقدم عليها قول أحد كائن ا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم

 فٰهذا ،يف صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحدملسو هيلع هللا ىلص ألن سنة رسول اهلل 

                                                 

فحياته الارزخية ال تعارض موت ه حقيقة  وانتهاء  حيات ه الدنيوية صىل اهلل عليه وعىل آله  (1)

 وسلم. )م(

 أي: حتريف. )م( (2)

اإلقناع بمـا جاء عن «راجع ملزيد بيان هذه املسألة عند أئمة الدعوة النجدية: كتاب  (3)

 . )م(»أئمة الدعوة من أقوال يف االتباع
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 شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل

 .الذي نعتقده وندين اهلل به

فعليه لعنة اهلل واملالئكة  ؛فمن نسب عنا خالف ٰذلك أو تقول علينا مـا مل نقل

، وحسابنا وحسابه عند اهلل الذي  ا وال عدال  والناس أمجعني، ال يقبل اهلل منه رصف 

ک ک گ تنكشف عنده الّسائر، وتظهر لديه خمبآت الصدور والضمـائر 

  .[5اب:]األحز گ گ گ ڳ

آله وصحبه  حممد النبي األمي وعىل اهلل عىل وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وصىل

 يوم الدين. والتابعني هلم بإحسان إىل
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من يراه من عسري وكافة احلجاز واليمن هداهم  من حممد بن عبد اللطيف إىل

 اهلل لدين اإلسالم؛ وبعد: 

هو  ؛ه وندين اهلل به وندعوا الناس إليه ونجاهدهم عليهفاعلموا أن الذي نعتقد

عباده، وهو حقه عليهم الذي خلقهم ألجله،  دين اإلسالم الذي أوجبه اهلل عىل

ا من  املخلوقني، ال ملك عبادته أحد   يف فإن اهلل خلقهم ليعبدوه وال يرشكوا به

ا ورصف له شيئ  غري اهلل  مقرب وال نبي مرسل، فضال  عن غريمها، فمن تعلق عىل

أنه حرم  وقد أخار اهلل سبحانه وتعاىل ،فقد اختذه إهلا  مع اهلل ؛من أنواع العبادة

ڻ ڻ )  :ا قال تعاىلـمن أرشك معه أحدا  غريه وحرم املغفرة عليه، كم اجلنة عىل

چ چ )  وقال: ،[52النساء:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

وقال  ،[51 ]املائدة:اآلية  (...چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ا دخل ه يرشك به شيئً يا دخل اجلنة، ومن لقمن لقي اهلل ال يرشك به شيئً « :ملسو هيلع هللا ىلص

 .»النار

                                                 

 (.455: 2/455) »الدرر السنية....«يف وهي  )*(
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شار من  القبور، وال يزاد القار عىل ونأمر هبدم القباب، وّندم ما ب ني عىل

 .الرتاب، وغريه

ونأمر بإقام الصالة مجاعة يف املساجد، ونؤدب من ختلف أو تكاسل عن 

 .ر يف املسجدحضورها وترك احلضو

واألمر باملعروف  ،كالزكاة والصوم واحل  للقادر ؛ونلزم ببقية رشائع اإلسالم

وعن لبس احلرير  ،عن الربا والزنا ورشب اخلمر والتتنى وننه ،والنهي عن املنكر

 .عن عقوق الوالدين وعن قطيعة األرحامى وننه ،للرجال

ى ا ّنـعمى ، وننهملسو هيلع هللا ىلصر به رسوله ا أمر اهلل يف كتابه، وأمـوباجلملة: فإنا نأمر بم

 ،عنه رسوله، وال نحرم إال ما حرم اهلل، وال نحلل إال ما حلل اهللى اهلل عنه وّن

التزم ما  ؛فهذا الذي ندعوا إليه، ومن كان قصده احلق ومراده اخلري والدخول فيه

، فيكون له ما لنا وعليه ما علينا، ونجاهد من مل يقبل ذلك ،ذكرنا وعمل بام قررنا

يلتزم ما أمر اهلل به يف كتابه وأمر به رسوله ى جهاده، ونقاتله حت ونستعني اهلل عىل

 .ملسو هيلع هللا ىلص

، ومن ملسو هيلع هللا ىلصا يف كتاب اهلل وسنة رسوله ـمل نخرج عم -وهلل احلمد واملنة-فإنا 

 اهلل عىل نسب عنا خالف ذلك فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني وصىل

 آله وصحبه وسلم. []عىلحممد و
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 فتاوى في معنى ال إله إال اهلل

   
ومن  وعىل آله وصحبه رسول اهلل احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل     

 .وااله

(1) 

ملوفق، ق النبيه، املحقق اامة، املدق  هو اإلمام العامل العالمة، الفقيه البحر الفه  

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد  بني وقامع املشبهني، شيخ اإلسالممفيد الطال

العزيز بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن سلطان بن مخيس أبا بطني العائذي، ولد يف 

من اهلجرة، ونشأ هبا نشأة حسنة، يف الديانة والصيانة،  9911بلد الروضة سنة 

 والعفاف، وطلب العلم.

عن الشيخ عبد اهلل بن الشيخ حممد، والشيخ حممد بن عبد اهلل بن  أخذ العلم

طراد الدورسي احلنبيل؛ فمهر يف الفقه، وفاق أهل عرصه يف إبان نشاته، ثم ارحتل 

إىل شقراء، وأخذ العلم عن الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز احلصني يف التفسري 

خذ عن الشيخ أمحد بن واحلديث والفقه، وأصوله، وأصول الدين، حتى برع، وأ

محزة بن رشيد العفالقي األحسائي ثم املدين، وعن الشيخ محد بن نارص بن معمر، 

 ا يقتدى به.ا هيتدى به، وإمام  واجتهد حتى صار منار  

                                                 

 (.121: 124/ 91) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»من   (9)
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س فيه؛ وأخذ عنه مجاعة يف ويل القضاء زمن اإلمام سعود يف بلد الطائف، ودر  

 بلده قاضيا عليها وبلدان الوشم. احلديث والتفسري، وعقائد السلف، ثم رجع إىل

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: هو اإلمام، واحلرب اهلامم، العامل العالمة، القدوة 

ا عىل امة، حسن السرية والورع، والديانة، والصيانة، والعفاف، جلد  الفه  

ا دائم الصمت ا، وقور   سيي  ا، كريام  التدريس، ال يمل وال يضجر، وال يرد طالب  

الكالم، كثري التهجد والعبادة، حسن الصوت بالقراءة، قراءته مرتلة جمودة،  قليل

ا عىل أهدى سبيل، وأثنى عليه هو وغريه، وهو ل، ماشي  ال والقيا عن القمعرض  

 ذكر.أشهر من أن ي  

 وله:

 جملد. (9)حاشية عىل رشح املنتهى -9

 .(2)حواش وتعليقات عىل رشح الزاد وغريه -2

 د القرآن.رسالة يف جتوي -3

 كتاب كشف تلبيس داود بن جرجيس. -1

                                                 

 . «ملقنع والتنقيح وزياداتمنـتهى اإلرادات يف مجع ا»( 9)

يف جملدين باملطبعة السلفية وقد كان  «الروض املربع رشح زاد املستقنع»طبعت حاشيته عىل ( 2)

 للمرتَجم عناية خاصة هبذا الكتاب.
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 فتاوى في معنى ال إله إال اهلل

 .(9)ااالنتصار، رد عليه أيض   -5

 . (2)قناها يف مواضعهاا، فر  فتاوى تبلغ جملد   -1

ا ا من الكتب اجلليلة بيطه احلسن املتقن، ونقل عىل كثري منها كثري  وكتب كثري  

 من الفوائد.

 صيم.ا أيام اإلمام تركي، يف عنيزة وبلدان القوصار قاضي  

أخذ عنه العلم مجاعة منهم: ابنه عبد الرمحن، والشيخ حممد بن عبد اهلل بن 

 مانع، والشيخ حممد بن عبد اهلل بن سليم، والشيخ حممد بن عمر بن سليم،

والشيخ عيل بن حممد بن راشد، والشيخ إبراهيم بن محد بن عيسى، وابنه الشيخ 

خ حسن بن عيل، والشيخ عبد أمحد، والشيخ عيل بن عبد اهلل بن عيسى، والشي

العزيز بن حممد، والشيخ حممد بن إبراهيم بن سيف، والشيخ حممد بن عبد اهلل بن 

، والشيخ عيل بن حممد، والشيخ عيل البناين، والشيخ عيل بن حممد آل (3)محيد

                                                 

 .9211طبع للشيخ ردٌّ عىل داود بن جرجيس قديام  بمرص سنة ( 9)

 (.395: 281/ 2) «وبة النجديةالدرر السنية يف األج» ومنها هذه الفتاوى وهي يف ( 2)

بعد أن ذكر أخذ  -( 933)ص/  «تراجم متأخري احلنابلة»قال الشيخ سليامن بن محدان يف ( 3)

 :-ابن محيد هذا عن املرتَجم 

ثم حصلت بينهام نفرة وعداوة بسبب رد الشيخ عىل داود بن جرجيس ودحالن فيام أجازاه من »

ا رد به عليه سامه دعاء األموات والغائبني، فألف ابن مح قرة العني يف الرد  عىل أبا »يد املذكور مؤلف 
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مقبل، والشيخ إبراهيم بن عجالن، والشيخ سليامن بن عبد الرمحن، والشيخ عبد 

 غفري. ريم، والشيخ صالح بن محد بن نرص اهلل، وغريهم جمٌّ اهلل بن عبد الك

 .9282تعاىل يف شقراء، سنة  تويف 

 

                                                                                                                            

، «املحجة يف الرد عىل صاحب الل جة»فرد عليه الشيخ عبد الرمحن بن حسن بكتابه املسمى بـ «بطني

ب به لكثرة كالمه ولغطهل  وال  .«جة: لقب ملحمد بن محيد، ل ق 

مل يعرج فيه عىل ذكر أحد من أئمة   «لسحب الوابلةا»ألف ذيال  عىل طبقات احلنابلة سامه »ثم قال: 

هذه الدعوة النجدية والنهضة املباركة الدينية من أوالد الشيخ حممد وأحفاده فمن بعدهم وال من 

ا  ا منه للحق الواضح وبيس  أعالم نجد األعالم من غري أبناء الشيخ ممن هم جديرون بالذكر سرت 

كر بمناسبة بعض احلوادث رأيته يف رصيح كالمه يتربأ منهم مليزان الفضل الراجح، وإن مر هلم ذ

 براءة الذئب من دم يوسف.

 ؛ اهـ.«أذى النقص عنه بانتقاص األفاضل وليس من اإلنصاف أن يدفع الفتى

 (.19، 31الشيخ سليامن بن محدان )ص/  «تراجم متأخري احلنابلة»وانظر: 
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 تعاىل:  سئل الشيخ: عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني، 

يف تعريف العبادة وتعريف توحيد العبادة،  - دام فضلكم - ما قولكم

العموم واخلصوص؟ وهل هو  وأنواعه؟ وتعريف اإلخالص؟ وما بني الثالثة من

مطلق، أو وجهي؟ وما معنى اإلله؟ وما معنى الطاغوت الذي أمرنا باجتنابه 

 والكفر به؟

 ؛يقال ؛: احلمد هلل رب العاملني، أما العبادة يف اللغة، فهي: من الذلفأجاب

 قد وطأته األقدام، وكذل  بعري معبد، أي: مذلل، وطريق معبد، إذا كان مذلال  

وأما تعريفها يف الرشع،  ؛ا، من الذل، يقال دنته، فدان، أي: ذللته، فذلالدين أيض

 فقد اختلفت عباراهتم، يف تعريفها، واملعنى واحد.

ا، من غري اطراد عريف، وال اقتضاء ما أمر به رشع   هي :فعرفها طائفة بقوهلم

 وقال أبو العباس،  ؛وعرفها طائفة بأهنا: كامل احلب مع كامل اخلضوع ؛عقيل

تعاىل: هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه، من األقوال واألعامل، الباطنة 

 والظاهرة.

فالصالة، والزكاة، واحلج، وصدق احلديث، وأداء األمانة، وبر الوالدين، 

وصلة األرحام، والوفاء بالعهد، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر وجهاد 
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ار واليتيم واملسكني واململو  من ادآدميني الكفار، واملنافقني، واإلحسان إىل اجل

 والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذل ، من العبادة.

وكذل  حب اهلل ورسوله، وخشية اهلل، واإلنابة إليه، وإخالص الدين له، 

والصرب حلكمه، والشكر لنعمته، والرىض بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء 

 به، وأمثال ذل ، فالدين كله داخل يف العبادة. انتهى.لرمحته، واخلوف من عذا

ومن عرفها باحلب من اخلضوع، فألن احلب التام، مع الذل التام يتضمن طاعة 

له احلب واخلضوع ملحبوبه، فبحسب ـاملحبوب واالنقياد له، فالعبد، هو الذي ذل  

يتضمن عبادته فمحبة العبد لربه وذله له  ؛حمبة العبد لربه وذله له، تكون طاعته

والعبادة املأمور هبا تتضمن معنى الذل ومعنى احلب، فهي  ؛وحده ال رشي  له

 تعاىل: تتضمن غاية الذل هلل، بغاية املحبة له، كام قال ابن القيم 

 ليييس العبيياري  وييد توـيييد ا ييي

 

 

 

ـبييية ميييع لقيييو  الق ييي   

 واألركييييييييييييييييييييييييييان

 

 

 

 واحليي  نفييس وفايييه فييي   يي 

 

 

 

  بننيانرتىضيييوبغض ما ال ي 

 

 

 

 ووفاييييه نفيييس اتباعييي  أمييير 

 

 

 

 والقصد وجه اهلل ذي اإلـسيان 

 

 

 

ا بتوحيد املحبة مع خضوع القلب واجلوارح، فمن أحب شيئ   فعرف العباري 

وخضع له، فقد تعبد قلبه له، فال تكون املحبة املنفردة عن اخلضوع عبادة، وال 

عبادة، فال يكون أحدمها ركنان لل :فاملحبة واخلضوع ؛اخلضوع بال حمبة عبادة

ا له، ولو أحب عبادة بدون ادآخر، فمن خضع إلنسان مع بغضه له، مل يكن عابد  
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ا له، كام حيب ولده وصديقه. وهلذا ال يكفي ا، ومل خيضع له، مل يكن عابد  شيئ  

أحدمها يف عبادة اهلل تعاىل، بل جيب أن يكون اهلل أحب إىل العبد من كل يشء، وأن 

ده من كل يشء، بل ال يستحق املحبة الكاملة والذل التام إال اهلل يكون أعظم عن

 سبحانه.

: إفراد اهلل سبحانه بأنواع العبادة املتقدم إذا عرف ذل ، فتوـيد العباري  هو

وهلذا قال  ؛ا، ليس أحدمها دون ادآخرتعريفها، وهو نفس العبادة املطلوبة رشع  

وهذا هو التوحيد  ؛، فمعناه التوحيدابن عباس: كل ما ورد يف القرآن من العبادة

الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن اإلقرار به املرشكون. وأما العبادة من حيث 

ا، فكل موحد عابد هلل، وليس كل ا مطلق  ا عموم  هي، فهي أعم من كوهنا توحيد  

ا، ا، وهلذا يقال عن املرش : إنه يعبد اهلل، مع كونه مرشك  من عبد اهلل يكون موحد  

ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ : ملسو هيلع هللا ىلصقال اخلليل  كام

ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژ : وقال  .]الشعراء[ ژۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  

فاستثنى اخلليل ربه من معبودهيم، فدل  .]الزخرف[ ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  

 عىل أهنم يعبدون اهلل.

 ژڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  : ما معنى النفي يف قوله سبحانه:فإن ييل

  ؟]الكافرون[

ومل ينف وجود الفعل  ؛االسم الدال عىل الوصف والثبوت ام نفى عنهم: إنييل
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تعاىل، عىل هذا املعنى  الدال عىل احلدوث والتجدد، وقد نبه ابن القيم، 

ٱ  ٻ  ژ ، فقال ملا انجر كالمه عىل سورة «بدائع الفوائد»اللطيف يف 

: وأما املسألة الرابعة، وهو أنه مل يأت النفي يف ون[]الكافر ژٻ  ٻ  

حقهم إال باسم الفاعل، ويف جهته جاء بالفعل املستقبل تارة، وباسم الفاعل 

 أخرى.

حلكمة بديعة، وهي: أن املقصود األعظم، براءته من  - واهلل أعلم -وذل  

ىل احلدوث  بصيغة الفعل، الدالة عفأتى أوال   ؛معبودهيم بكل وجه، ويف كل وقت

والتجدد، ثم أتى يف هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل، الدالة عىل الوصف 

والثبوت، فأفاد يف النفي األول: أن هذا ال يقع مني، وأفاد يف الثاين أن هذا ليس 

ا، فأتى  يل وال وصف  وصفي وال شأين، فكأنه قال: عبادة غري اهلل ال تكون فعال  

 لنفي.بنفيني ملنفيني مقصودين با

 ؛وأما يف حقهم، فإنام أتى باالسم الدال عىل الوصف والثبوت، دون الفعل

ا أي: الوصف الثابت الالزم للعابد هلل، منتف عنكم، فليس هذا الوصف ثابت  

ا، وأنتم ملا يثبت ملن خص اهلل وحده بالعبادة، مل يرش  معه فيها أحد   لكم، وإنام

وه يف بعض األحيان، فإن املرش  يعبد عبدتم غريه، فلستم من عابديه، وإن عبدمت

ٱ  ٻ  ٻ  ژ اهلل، ويعبد معه غريه، كام قال تعاىل، عن أهل الكهف: 

اعتزلتم معبودهيم، إال اهلل، فإنكم مل  :أي ،[91]الكهف:  ژٻ  ٻ  پ  
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 ژک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳژ تعتزلوه، وكذا قول املرشكني، عن معبودهيم: 

دون اهلل، ويعبدون معه غريه، مل ينف عنهم الفعل فهم كانوا يعب ،[3]الزمر: 

 ا عىل عبادة اهلللوقوعه منهم، ونفى الوصف؛ ألن من عبد غري اهلل مل يكن ثابت  

 ا هبا.موصوف  

كيف جتد يف طيها أنه ال يوصف بأنه عابد هلل، وإن  !البديعة ةفتأمل هذ  النكت

، مل كليته، وتبتل إليه تبتيال  عبده، وال املستقيم عىل عبادته، إال من انقطع إليه ب

ا يف عبادته؛ وأنه إن عبده وأرش  به غريه، يلتفت إىل غريه، ومل يرش  به أحد  

ا له؛ وهذا من أرسار هذه السورة العظيمة اجلليلة، التي ا هلل، وال عبد  فليس عابد  

هي أحد سوريت اإلخالص، التي تعدل ربع القرآن، كام جاء يف بعض السنن. 

 من عنده، فله احلمد فهمه كل أحد، وال يدركه إال من منحه اهلل فهام  وهذا ال ي

 تعاىل. واملنة. انتهى كالمه 

ونيته،  فحقيقته أن خيلص العبد هلل يف أقواله وأفعاله وإرادته :وأما اإللالص

التي أمر اهلل هبا عباده كلهم، وال يقبل من أحد  ملسو هيلع هللا ىلص ملة إبراهيم ذه هي احلنيفيةوه

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ حقيقة اإلسالم غريها، وهي: 

  .]آل عمران[ ژڃ  چ  چ  چ   

ڎ  ڎ      ژ وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء: 

 .[939]البقرة:  ژ ڈ     ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  ک
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وقد تظاهرت دالئل الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة، عىل اشرتاط اإلخالص 

ا وابتغي به ل واألقوال الدينية، وأن اهلل ال يقبل منها إال ما كان خالص  لألعام

وجهه، وهلذا كان السلف الصالح جيتهدون غاية االجتهاد يف تصحيح نياهتم، 

ويرون اإلخالص أعز األشياء وأشقها عىل النفس، وذل  ملعرفتهم باهلل وما جيب 

وإنام هيمهم سالمة  ؛هولته عليهمله، وبعلل األعامل وآفاهتا، وال هيمهم العمل لس

 العمل وخلوصه من الشوائب املبطلة لثوابه، واملنقصة له.

 : أمر النية شديد. يال اإلمام أمحد 

 .ا، أشد عيل من نيتي ألهنا تتقلب عيل  ما عاجلت شيئ   :ويال سفيان الثوري

ختليص النية من فسادها، أشد عىل العاملني من طول : سباطأويال يوسف بن 

 االجتهاد. 

: ليس عىل النفس يشء أشق من اإلخالص، وألنه ليس ويال سهل بن عبد اهلل

 هلا فيه نصيب. 

اإلخالص، وكم أجتهد يف إسقاط  : أعز يشء يف الدنياويال يوسف بن احلسني

  .وكأنه ينبت فيه عىل لون آخر الرياء عن قلبي،

ليصها من فيجب عىل من نصح نفسه أن يكون اهتاممه بتصحيح نيته، وخت

 .الشوائب، فوق اهتاممه بكل يشء، ألن األعامل بالنيات، ولكل امرئ ما نوى
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 وأما ما بني الثالثة من العموم واخلصوص، وهل هو وجهي، أو مط ق؟

ا، وأن ا مطلق  فقد قدمنا أن العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة، عموم  

أن  ودل كالم ابن القيم  ؛ا هي نفس توحيد العبادةالعبادة املطلوبة رشع  

 توحيد العبادة أعم من اإلخالص، حيث قال:

 ا يف واـييييدف واـيييد كيييين واـيييد  

 

 

 

 أعني سبيل احلق واإلي ن واألركان 

 

 

 

 هيييذا وثيييا  نيييوعي التوـييييد تيييو

 

 

 

 ـييييد العبييياري  منييي  ل يييرمحن 

 

 

 

 ا والأال تكييييييون لغييييييد  عبييييييد  

 

 

 

 تعبيييد بغيييد إليعييية اإليييي ن 

 

 

 

 يم واإليييي ن واليييفتقيييوم باإلسيييال

 

 

 

 إـسييييييان يف ع ويف إعييييييالن 

 

 

 

 يوالصدق واإللالص ركنيا ذلي  التي

 

 

 

 وـييييييد كيييييالركنني ل بنييييييان 

 

 

 

 إىل أن قال:

 وحقيقــة اإلخــالص توحيــد املــرا

 

 

 

ـــان  ـــراد ث ـــه م ـــال يزامح   د ف

 

 

 

 والصدق توحيد اإلرادة وهـو بـذ

 

 

 

ــوانل اجلهــد ال كســال      وال مت

 

 

 

ـــ ـــثىل لس ـــنة امل ـــووالس  الكها فت

 

 

 

 حيد الطريق األعظم السـلطان 

 

 

 

، جعل اإلخالص، «والصدق، واإلخالص، ركنا ذل  التوحيد»: فقوله 

ادآخر، وفرس الصدق بام ذكر. وقال يف بعض  أحد ركني العبادة، والصدق ركنه

  .كالمه: ومقام الصدق جامع لإلخالص

 ؛اا مطلق  ذكر إال عموم  أن توحيد العبادة أعم من اإلخالص، ومل ي فنا فعر  
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وأما العموم الوجهي، فالظاهر، أن املراد به: إذا كان أحد الشيئني أعم من وجه، 

والعموم الذي بني مطلق العبادة، وبني توحيد العبادة،  ؛وأخص من وجه

 واإلخالص، مطلق ال وجهي.

 وأما اإلله، فهو: الذي تأهله القلوب، باملحبة، واخلضوع، واخلوف، والرجاء،

وتوابع ذل  من: الرغبة، والرهبة، والتوكل، واالستغاثة، والدعاء، والذبح، 

فهو إله، بمعنى:  ؛ومجيع أنواع العبادة: الظاهرة والباطنة ؛والنذر، والسجود

 هَ لَ مألوه، أي: معبود. وأمجع أهل اللغة أن هذا معنى اإلله، قال اجلوهري: أَ 

ولنا: اهلل، وأصله: إله، عىل فعال، بمعنى بالفتح، إهلة، أي: عبد عبادة، قال: ومنه ق

مفعول، ألنه مألوه، بمعنى معبود، كقولنا: إمام، فعال، بمعنى: مفعول، ألنه 

  .له: التنس  والتعبدأوالت ؛قال: والتأليه: التعبيد ؛مؤتم به

 :(9)قال رؤبة

 .انتهى.. .سبحن واسرتجعن من تأله  

واختلف  ؛ومنه لفظ اجلاللة ؛عبادة ده إهلة وألوهة: عبلَ : أَ «القاموس»وقال يف 

 ؛، بمعنى: مألوهه  وأصله: إلَ  :يعني يف لفظ اجلاللة، قال ؛فيه عىل عرشين قوال  

 قال، والتأله: التنس  والتعبد. انتهى. ؛عند متيذه ه  ا، إلَ ذ معبود  وكل ما اخُت 

                                                 

 ... )م(غانيات ا د   هلل رير الجاج، والبيت أوله: هو رؤبة بن الع (9)
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ومجيع العلامء من املفرسين، ورشاح احلديث، والفقه، وغريهم، يفرسون اإلله 

 بأنه: املعبود.

وإنام غلط يف ذل  بعض أئمة املتكلمني، فظن أن اإلله هو القادر عىل 

تبني له االخرتاع، وهذه زلة عظيمة وغلط فاحش، إذا تصوره العامي العاقل 

مل يستحرض ما حكاه اهلل عن املرشكني يف مواضع من  بطالنه، وكأن هذا القائل

يقرون بأن اهلل هو القادر عىل كتابه، ومل يعلم أن مرشكي العرب وغريهم 

 يمتنع من التلفظ أن عاقال   :االخرتاع، وهم مع ذل  مرشكون. ومن أبعد األشياء

هذا ما ال يفعله، من له  ؛اا وجهار  ا، رس   وهنار  بكلمة يقر بمعناها، ويعرتف به، ليال  

 أدنى مسكة من عقل.

ادر عىل االخرتاع، كام : وليس املراد باإلله هو الق(9)تعاىل قال أبو العباس، 

ظنه من ظنه من أئمة املتكلمني، حيث ظن أن األلوهية هي القدرة عىل االخرتاع، 

 ؛وأن من أقر بأن اهلل هو القادر عىل االخرتاع، دون غريه، فقد شهد أال إله إال اهلل

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ فإن املرشكني كانوا يقرون هبذا التوحيد، كام قال تعاىل: 

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ژ وقال تعاىل:  .[25]لقامن:  ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ادآيات، ]املؤمنون[  ژۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

                                                 

يف كتب شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية املراد بأيب العباس:  (9)

 . )م(-تعاىل   -شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية 



 
08 

 

 فتاوى في معنى ال إله إال اهلل         

 

 

 
 

 

 

قال ابن  .[يوسف] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ژ وقال تعاىل: 

وهم مع هذا،  ؛فيقولون: اهلل ؛عباس: تسأهلم من خلق الساموات واألرض

 يعبدون غريه.

وحيد الواجب، لكن ال حيصل به الواجب، وال خيلص وهذا التوحيد من الت

بمجرده عن اإلرشا  الذي هو أكرب الكبائر، الذي ال يغفره اهلل، بل ال بد أن 

خيلص هلل الدين، فال يعبد إال إياه، فيكون دينه هلل. واإلله، هو: املألوه، الذي تأهله 

 فهو إله بمعنى مألوه ال بمعنى أله. انتهى. ؛القلوب

رصيح القرآن عىل معنى اإلله، وأنه هو املعبود، كام يف قوله تعاىل: وقد دل 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ

قال املفرسون: هي كلمة التوحيد:  ،]الزخرف[ ژک  ک  گ             گ  گ  گ  

تادة: ال يزال قال ق ؛أي: ذريته ،[28]الزخرف:  ژگ  گ  گ  ژ ، «ال إله إال اهلل»

والرباءة من كل معبود  واملعنى: جعل هذه املواالة ؛يف ذريته من يعبد اهلل ويوحده

سواه، كلمة باقية يف ذرية إبراهيم، يتوارثها األنبياء وأتباعهم، بعضهم عن بعض، 

 .«ال إله إال اهلل»وهي كلمة: 

ال إله إال »معنى فتبني: أن مواالة اهلل بعبادته والرباءة من كل معبود سواه، هو 

ا من أنواع العبادة املتقدم تعريفها، . إذا تبني ذل ، فمن رصف لغري اهلل شيئ  «اهلل

والتعظيم، واخلوف، والرجاء، والدعاء، والتوكل، والذبح، والنذر،  كاحلب،
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ا، وأرشكه مع اهلل يف خالص حقه، وإن وغري ذل ، فقد عبد ذل  الغري واختذه إهل  

ا. ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق وعبادة ورشك   ال  تأهل  فر من تسمية فعله ذ

، والربا، واخلمر، بغري أسامئها، مل اري بتغري أسامئها، فلو سمى: الزناألشياء ال تتغ

 ا، ونحو ذل .، وربا، ومخر  اخيرجها تغيري االسم عن كوهنا: زن

الرب  ا مسبةأن الرش  إنام حرم لقبحه يف نفسه، وكونه متضمن   :ومن ا ع وم

وتنقصه، وتشبيهه بامليلوقني؛ فال تزول هذه املفاسد بتغيري اسمه، كتسميته: 

، فاملرش  مرش  ؛ا هلم، ونحو ذل  للصاحلني، وتوقري  ا، وتعظيام  ، وتشفع  توسال  

 شاء أم أبى. شاء أم أبى، واملرايب مراب   شاء أم أبى، كام أن الزاين زان  

ستحلون الربا، باسم البيع، ويستحلون أن طائفة من أمته يملسو هيلع هللا ىلص  وقد أخرب النبي

ا مع االسم، اخلمر، باسم آخر غري اسمها، وذمهم عىل ذل ؛ فلو كان احلكم دائر  

 قديام   من أعظم مكائد الشيطان لبني آدم مل يستحقوا الذم، وهذه ال مع احلقيقة

وغري اسمه  ؛أخرج هلم الرش  يف قالب تعظيم الصاحلني وتوقريهم ؛اوحديث  

 واهلل اهلادي إىل سواء السبيل. ؛ا، ونحو ذل ، وتشفع  توسال   إياه هبتسميت

طغوت، ثم قلبت الواو  ، وتقديرهىفهو مشتق من طغ :وأما تعريف الطاووت

ا، قال النحويون: وزنه: فعلوت، والتاء زائدة، قال الواحدي: قال مجيع أهل ألف  

 ؛ا، ويذكر، ويؤنثع  ا، ومجاللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون اهلل، يكون واحد  

لنساء: ]ا ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ قال تعاىل: 
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  .فهذا يف الواحد .[19

ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ وقال تعاىل يف اجلمع: 

 .[254]البقرة:  ژ ٿ  ٿ

قال: ومثله: يف  .[94]الزمر:  ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ وقال يف املؤنث: 

  .اا، ومؤنث  ا، ومذكر  ا، ومجع  واحد  أسامء الفل ، يكون 

الطاغوت: كل  :يال ال يث، وأبو عبيد ، والكسائي، ومجاهد أهل ال غةقال: 

  .ما عبد من دون اهلل

 .الطاغوت: الكاهن، والشيطان، وكل رأس يف الضالل :ويال اجلوهري

: كل ما عبد من دون اهلل، فهو ويال مال ، وود واـد من الس ف، واخل ف

 .طاغوت

 :: الطاغوتوكثد من ا فرسين ويال عمر بن اخلطاب وابن عباس 

  .(9)الشيطان

 يشمل كل ما عليه أهل اجلاهلية منا، فإنه : وهو قول قوي جد  يال ابن كثد

                                                 

: عل قه البياري، ووصله الطربي وابن أيب حاتم وغريمها، ويف إسناده أثر عمر  (9)

 بن فائد، وفيه جهالة. )م( حسان
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وقال الواحدي، عند قول اهلل  .عبادة األوثان، والتحاكم إليها، واالستنصار هبا

 عبود من دون اهلل فهوكل م :[59]النساء:  ژی  ی  ی  ژ تعاىل: 

صنام، والطاغوت: اجلبت: األ قال ابن عباس يف رواية عطية: ؛جبت وطاغوت

 .يعربون عنها الكذب ليضلوا الناس ترامجة األصنام الذين يكونون بني أيدهيم

 اجلبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر.: وقال يف رواية الوالبي

 ژٿ    ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ژ : ويال بعض الس ف يف يوله سبحانه

بن أخطب، وإنام وقال بعضهم: حيي  ؛إنه كعب بن األرشف :[19]النساء: 

هام يف الطغيان، وإغوائهام وإلفراط استحقا هذا االسم لكوهنام من رؤساء الضالل

  .ولطاعة اليهود هلام يف معصية اهلل؛ فكل من كان هبذه الصفة، فهو طاغوت الناس

ملا  [ 19]النساء:  ژٺ  ٿ    ٿ     ٺ  ٺ  ژ : تعاىل يال ابن كثد 

إهنا نزلت يف من طلب التحاكم إىل كعب بن األرشف، أو إىل حاكم  :ذكر ما قيل

اجلاهلية، وغري ذل ، قال: وادآية أعم من ذل  كله، فإهنا ذامة ملن عدل عن 

 الكتاب والسنة، وحتاكم إىل ما سوامها من الباطل، وهو املراد بالطاغوت هاهنا.

: أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود ن جممو  كالمهم رمحهم اهللفتحصل م

كل  امن دون اهلل، وكل رأس يف الضالل، يدعو إىل الباطل، وحيسنه، ويشمل أيض  

 ؛من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام اجلاهلية املضادة حلكم اهلل ورسوله

دة املقبورين ا: الكاهن، والساحر، وسدنة األوثان، الداعني إىل عباويشمل أيض  
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يكذبون من احلكايات املضلة للجهال، املومهة أن املقبور ونحوه  وغريهم، بام

يقيض حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا، مما هو كذب أو من فعل 

ن قصده؛ فيوقعوهم يف الشياطني، ليومهوا الناس أن املقبور ونحوه يقيض حاجة م

الرش  األكرب وتوابعه. وأصل هذه األنواع كلها، وأعظمها: الشيطان، فهو: 

 أعلم. الطاغوت األكرب. واهلل 
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 :تعاىل ويال أيقا 

 

 .احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد، وآله وصحبه، الطيبني الطاهرين

عبد الرمحن بن حسن  ا رسالة من شيينا العالمة، الشيخعلين : فقد وردأما بعد

 متضمنة لإلفادة، أخرجها خمرج السؤال، بقوله:  - متعنا اهلل بوجوده -

ا، وكذل  اإلله ا نفي، ا مانع  العباري ؟ ويكون التعريف جامع   فونا ما معنىعر  

 ؟ بك مة اإللالص، واإلهلية ا ثبتة ل حق 

فها شيينا حممد بن فقد عر   :أما تعريف العباري  :- توفيقوباهلل ال - فاجلواب

، بأن العبادة هي: التوحيد، «التوحيد» عىل كتابه« فوائده»، يف عبد الوهاب، 

فدل عىل أن التجرد من الرش ،  ألن اخلصومة فيه، وأن من مل يأت به مل يعبد اهلل،

 بد منه يف العبادة، وإال فال يسمى عبادة.ال

: العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه، من تقي الدينويال الشيخ 

املحبوبة له تعاىل: وهبا أرسل الرسل وأنزل الكتب  األقوال واألفعال، فهي الغاية

 .[51]األعراف:   ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ ، لقومه: كام قال نوح 

واإلله  ؛لوذل  أن اإلله، يطلق عىل كل معبود بحق وباط ؛وكذل  هود، وصالح
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 .[91]حممد:  ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ قال اهلل تعاىل:  ؛احلق هو اهلل

ويسمى هذا النوع: توحيد اإلهلية، ألنه مبني عىل إخالص التأله، وهو: أشد 

املحبة هلل وحده ال رشي  له؛ وذل  يستلزم إخالص العبادة، وتوحيد العبادة، 

ة وجه اهلل باألعامل، وتوحيد القصد، ألنه وتوحيد اإلرادة، ألنه مبني عىل إراد

مبني عىل إخالص القصد املستلزم إلخالص العبادة هلل وحده، وتوحيد العمل، 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ ألنه مبني عىل إخالص العمل هلل وحده، قال اهلل تعاىل: 

 .]الزمر[  ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  

إلهلية املقتضية لعبادته، ا هلل تعاىل يف اخملص   : من مجع قلبه ولسانهفا وـد

بمحبته، وخوفه، ورجائه، ودعائه، واالستغاثة به، والتوكل عليه، وحرص الدعاء، 

بام ال يقدر عىل جلبه أو دفعه إال اهلل وحده، واملواالة يف ذل  واملعاداة فيه، 

ا بني ا إىل حق اخلالق وامليلوق من األنبياء، واألولياء، مميز  وامتثال أمره، ناظر  

 ؛وحمبته قني، وذل  واجب يف علم القلب، وشهادته، وذكره، ومعرفته،احل

 .«ال إله إال اهلل»ومواالته، وطاعته، وهذا من حتقيق 

عند األولني: ما تأهله القلوب باملحبة التي كحب اهلل،  «اإلله»ألن معنى 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ قال اهلل تعاىل:  ؛والتعظيم، واإلجالل، واخلضوع

فاملحبة التي هلل، غري املحبة التي  ؛[915]البقرة: ادآية   ژ ڎ       ڎ ڍ  ڌ  ڌ 

ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ مع اهلل، قال اهلل تعاىل، عن الكفار: 
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 .]الشعراء[ ژہ  ہ  

ا بقلبه ولسانه اإلهلية عن كل ما أن يقوهلا نافي   :فمعنى شهادة أال إله إال اهلل

ا بقلبه عن مجيع ملستحقها، وهو اهلل املعبود باحلق؛ فيكون معرض   سواه، ومثبتها

 عىل عبادة رب األرض امليلوقات، ال يتأهلهم فيام ال يقدر عليه إال اهلل، مقبال  

والساموات؛ وذل  يتضمن إرادة القلب يف عبادته ومعاملته، ومفارقته يف ذل  

بني  إرادته ومعرفته وحمبتهوقصده وشهادته وا يف علمه فيكون مفرق   ؛كل ما سواه

ا به، وأنه تعاىل مباين ا له، عارف  ا باهلل، ذاكر  اخلالق وامليلوق؛ بحيث يكون عامل  

ا به ال بغريه، ا له، مستعين  ويكون حمب   ؛خللقه، منفرد عنهم بعبادته وأفعاله، وصفاته

  عليه ال عىل غريه.متوكال  

وهي من  ،[5 ]الفاحتة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ وهذا هو معنى: 

خصائص اإلهلية، كام أن رمحته لعبيده، وهدايته إياهم، وخلقه الساموات 

واألرض وما فيهام من ادآيات، من خصائص الربوبية التي يشرت  يف معرفتها 

معرتف هبا يف قوله:  - لعنه اهلل - املؤمن والكافر، والرب والفاجر، حتى إبليس

]األعراف:   ژڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ژ وقوله:  ،[31]احلجر:  ژڌ  ڎ      ڎ  ژ

وطعنه  وإنام كفر بعناده وتكربه عن احلقمقر بأن كل يشء يف يده سبحانه،  [91

فيه؛ وكذل  املرشكون األولون، يعرفون ربوبيته، وهم هبا له معرتفون، كام ذكر 

]يونس: ادآية  ژۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ اهلل ذل  عنهم يف قوله تعاىل: 
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ال رشي  ل ، إال رشي  هو »ها من ادآيات، وكام يقولون يف تلبيتهم: وغري ،[39

 .«ل 

فمن تر  التوحيد، وارتكب ضده من اإلقبال إىل غري اهلل، بالتوكل عليه، 

ا  عليه بقلبه، طالب  ورجائه فيام ال يمكن إال من اهلل، والتجأ إىل ذل  الغري، مقبال  

ا ا ما هو املطلوب املتعني عليه، متعلق  تارك  ا إليه فيها، عليه، راغب   شفاعته، متوكال  

عىل امليلوق ألجله، فإن هذا بعينه فعل املرشكني واعتقادهم. وال نشأت فتنة يف 

 ا باإلرادة الكونية.الوجود، إال هبذا االعتقاد، فصار شقي  

أصل يف إجياد امليلوق، واإلرادة الكونية أصل فيمن كتبت  :واإلراري  الدينية

پ  ڀ  ڀ   ژ وال يعمل إال هبا، قال تعاىل:  ة، فال ييرس إال هلا،عليه الشقاو

ة، وهي ال فهي اإلرادة الكوني .[هود] ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  

التى هي أصل إجياد امليلوقات؛ فمن ذل  قوله تعاىل:  تعارض اإلرادة الدينية

فقد يعبدون، وقد ال  ،]الذاريات[ ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ

فبهذا  ،، وكام يف حديث القبضتني«ل ق لهاعم وا فكل ميرس  ا »؟ وقوله: يعبدون

 يتبني الفرق، بني اإلرادة الكونية، واإلرادة الدينية.

فقد عرفه شيينا الشيخ حممد بن عبد الوهاب،  :وأما تعريف الرشك وأنواعه

، فذكر أنواعه وأقسامه، وجليه وخفيه، وأكربه «التوحيد»، يف: كتاب 

ا يف غريه من ا الرش  يف العبادة، مما عسا  ال جتده جمموع  ه، خصوص  وأصغر
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 ا.الكتب املطوالت، فإن اإليامن النافع ال يوجد إال برت  الرش  مطلق  

  :وأما أنواعه

 الرش  يف الربوبية، وهو نوعان: فمنها: 

، ورش  الذي حاج إبراهيم يف ربه، ومنه رش  (9)كرش  فرعون :إلك التعطيل

من غالة  ء الرب سبحانه وأوصافه، ومنه: رش  من عطل أسام(2)بن عريبطائفة ا

ومل يعطل ربوبيته، كرش  النصارى  ا آخراجلهمية، ومنه: رش  من جعل مع اهلل إهل  

 الذين جعلوه ثالث ثالثة.

اخلالق بامليلوق، كمن  الرش  يف أسامئه وصفاته: ومنه تشبيه النو  الثا :

 .(3)ملشبهةوهو رش  ا ؛يقول: يد كيدي

الرش  يف توحيد اإلهلية والعبادة، فكل ما ذكرنا من توحيد  والنو  الثالث:

                                                 

، [38]القصص:   ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژالذي ادعى أن ال إله إال هو، وقال:  (9)

ا. )م(  مكابرة وظلام  وعلو 

: ال «ال إله إال اهلل»الذين قالوا: وجود امليلوقني هو عني وجود اهلل، ويقولون يف معنى ( 2)

ا. ) ا كبري   م(هو إال هو. تعاىل اهلل عام يقولون علو 

: من شب ه اهلل بيلقه فقد كفر، ومن جحد ما -تعاىل   -قال نعيم بن محاد اخلزاعي ( 3)

ا. )م(  وصف اهلل به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف اهلل به نفسه ورسوله تشبيه 
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 اإلهلية، وأنواع العبادة، والقصد، التي ال يستحقها إال اهلل، رصفها إىل غريه رش .

: الرش  األصغر، كالرياء، والسمعة، والعمل النو  الثا  من إلك العباري 

: إن الرش  األصغر حممد بن عبد الوهاب،  . وقد قال شيينا(9)ألجل الناس

 أكرب من الكبائر، ومنه: الرش  يف األلفاظ، كقول: ما شاء اهلل وشئت، ونحوه.

: الرش  نوعان: أكرب، وأصغر. فمن خلص منهام يال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ص من األكرب، وجبت له اجلنة، ومن مات عىل األكرب وجبت له النار. ومن خل

دخل اجلنة. ومن خلص من  عض األصغر مع حسنات راجحةوحصل له ب

، وذل  عىل سبيل (2)األكرب، لكن كثر األصغر حتى رجحت به سيئاته، دخل النار

 اإلشارة واالختصار. واهلل أعلم.

 هل تعريف العبادة تعريف العبودية؟  ويول : وأجاب أيقا:

 العبودية عام.  مفالعبادة أخص من العبودية، واس املراد: هل معنامها واحد؟

                                                 

، وقد يكون من -تعاىل   -الرياء قد يكون من الرش  األصغر كام هو مقصود الشيخ ( 9)

     ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ژنافقني، قال تعاىل: األكرب كام يف رياء امل

، فهؤالء راءوا بأصل ]النساء[  ژ ژ ژ         ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ ڍ ڇ

 الدين. )م(

َل د يف النار هو الرش  األكرب. )م( (2)  وإن كان ال خَيْل د فيها؛ ألن  الذي خي 
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 فتاوى في معنى ال إله إال اهلل

 : العبودية نوعان: عامة، وخاصة.«ا دارج»، يف  يال ابن القيم

: عبودية أهل السامء واألرض كلهم: مؤمنهم وكافرهم، فالعبوريية العامة

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ  وبرهم وفاجرهم، وهي: عبودية القهر واملل ، قال تعاىل:

فيه مؤمنهم فهذا يدخل  ،[مريم]  ژۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  

 وكافرهم.

ۀ  ژ: فعبودية الطاعة، واملحبة، واتباع األوامر، قال تعاىل: وأما النو  الثا 

ۓ  ڭ   ڭ  ژ  ،[]الزخرف ژۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

 .[13]الفرقان:   ژڭ  ڭ   ۇ              ۇ  

ن ا الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني، عن يول من يقول: إوسئل أيق  

 األمر بعباري  اهلل وـد  ال يفيد النهي عن الرشك، بل ال بّد من النهي عن الرشك.

: قول اجلاهل، الكاذب عىل اهلل، اهلاضم لكالم اهلل عام أريد منه، من فأجاب

قوله: إن األمر بعبادة اهلل وحده ال يفيد النهي عن الرش ، بل ال بد من النهي عن 

 ؛الشديد فيمن قال يف القرآن برأيه ولو أصابالرش ، فهذا خمطئ ضال؛ والوعيد 

وقد قال ابن عباس: كل ما ورد يف القرآن من األمر  !فكيف بمن قال برأيه وأخطأ
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 .(9)فمعناها التوحيد، وعىل هذا مجيع املفرسين، والعلامء بالعبادة،

]البقرة:   ژں  ں  ڻ  ڻ   ژ : إن قوله سبحانه: فعىل يول هذا اجلاهل

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ وقوله:  ،[5]الفاحتة:  ژٿ  ٿ   ژوقوله:  ،[29

 ،]الذاريات[ ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ وقوله:  ،[12]األنبياء: 

ونحو ذل ، ال يفيد النهي عن الرش ،  ،]العنكبوت[  ژچ  چ   چ  ژ وقوله: 

يها والتوحيد هو إفراد اهلل باإلهلية، ونف ،فإذا كانت العبادة املأمور هبا، هي التوحيد

ات العبادة هلل وحده، ، التي حقيقتها إثب«ال إله إال اهلل»عمن سواه، وهو معنى 

عن اهلل سبحانه فيها، وهذا أمر واضح ما حيتاج إىل إيضاح، فقد تبني  ونفي الرش 

 بطالن قوله بام ذكرناه.

 ؟ وما تنفي، وما تثبت؟«ال إله إال اهلل»وسئل عن معنى: 

سان: معرفة معنى هذه الكلمة، قال اهلل تعاىل : أول واجب عىل اإلنفأجاب 

ۉ  ۉ  ې  ژ وقال:  ،[91]حممد:  ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ : ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه 

ەئ  وئ  ژ  -  اهللأي بال إله إال - ژې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  

بقلوهبم ما شهدوا به بألسنتهم فأفرض الفرائض: معرفة معنى  ،]الزخرف[ ژوئ

                                                 

يف مسائل مقدمة كتاب  -تعاىل   -قال شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب  (9)

 التوحيد: الثانية: أن  العبادة هي التوحيد ألن  اخلصومة فيه. )م(
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 فتاوى في معنى ال إله إال اهلل

م التلفظ هبا والعمل بمقتضاها؛ فاإلله هو: املعبود، والتأله: التعبد، هذه الكلمة، ث

 وأثبتتها هلل وحده. نفت اإلهلية عمن سوى اهلل، ؛ومعناها: ال معبود إال اهلل

فإذا عرفت أن اإلله هو: املعبود، واإلهلية هي: العبادة، والعبادة: اسم جامع 

فاإلله، هو: املعبود املطاع؛  ؛األفعاللكل ما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه، من األقوال و

ا من العبادة لغري اهلل، فهو مرش ، وذل  كالسجود، والدعاء، فمن جعل شيئ  

وكذل  التوكل، واخلوف، والرجاء، وغري ذل  من أنواع  ؛والذبح، والنذر

العبادة الظاهرة والباطنة؛ وإفراد اهلل سبحانه بالعبادة، ونفيها عمن سواه، هو 

 حيد، وهو معنى ال إله إال اهلل.حقيقة التو

فمن قال: ال إله إال اهلل، بصدق ويقني، أخرجت من قلبه كل ما سوى اهلل، 

. فال يصري يف قلبه حمبة ملا يكرهه ، ومهابة، وخشية، وتوكال  ، وإجالال  حمبة وتعظيام  

 من يال ال إله»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، وال كراهة ملا حيبه؛ وهذا حقيقة اإلخالص، الذي قال فيه 

 .«-أو ـرم اهلل ع يه النار  -ا من ي به، ريلل اجلنة، إال اهلل، خم ص  

قيل للحسن البرصي: إن ناسا، يقولون: من قال ال إله إال اهلل، دخل اجلنة، 

ال  :إلخ. وغالب من يقول ...من قال: ال إله إال اهلل، فأدى حقها، وفرضها :فقال

اإليامن بشاشة قلبه، فال يعرف اإلخالص  ا، ومل خيالطإله إال اهلل، إنام يقوهلا تقليد  

فيها؛ ومن ال يعرف ذل ، خيشى عليه أن يرصف عنها عند املوت؛ وغالب من 

سمعت الناس يقولون شيئا »أمثال هؤالء، كام يف احلديث:  يفتن يف القبور،
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. نسأل اهلل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف ادآخرة. واهلل «فق ته

 أعلم.

ا، عن معنى  ، وعمن ياهلا ومل يكفر ب  يعبد من ريون «ال إله إال اهلل»وسئل: أيق 

 ولو ياهلا؟ ا أو وليا تنفعه؟ أو هو مباح الدم وا الاهلل، وهل من ياهلا وريعا نبي

مجيع أهل اللغة، وعلامء التفسري  عند «ال إله إال اهلل»: معنى فأجاب 

والتأله: التعبد، وأما العبادة، فعرفها  ؛ملعبوديفرسون اإلله با والفقهاء كلهم

ا من غري اطراد عريف، وال اقتضاء عقيل، واملأثور عن بعضهم بأهنا: ما أمر به رشع  

، فيدخل يف ذل  فعل املأمور وتر  املحظور، من (9)السلف تفسري العبادة بالطاعة

 واجب ومندوب، وتر  املنهي عنه من حمرم ومكروه.

من أنواع العبادة لغري اهلل، كالدعاء، والسجود، والذبح، ا فمن جعل نوع  

متضمنة للكفر بام يعبدون من  «ال إله إال اهلل»والنذر، وغري ذل ، فهو مرش . و

: إثبات العبادة هلل وحده، والرباءة من كل معبود «ال إله إال اهلل»دونه، ألن معنى 

 الكفر بام يعبد من دونهسواه؛ وهذا معنى الكفر بام يعبد من دونه، ألن معنى 

يب  ژ واعتقاد بطالنه، وهذا معنى الكفر بالطاغوت يف قوله تعاىل:  الرباءة منه

                                                 

خاصة عىل  -يريد الشيخ أن  الطاعة يف معنى العبادة ال أن  العبادة تعني الطاعة فحسب  (9)

بأن ه: ال  «ال إله إال اهلل»، وقد بني  أهل العلم خطأ وضالل من فرس -مراد بعض املتأخرين 

 اع إال اهلل. )م(مط



 

 

11 
 

 فتاوى في معنى ال إله إال اهلل

 .[251]البقرة:   ژجت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  

ڄ  ڄ  ڃ  ژ : اسم لكل معبود سوى اهلل، كام يف قوله تعاىل: والطاووت

 ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي  ،[31]النحل:   ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

ـرم من يال ال إله إال اهلل، وكفر ب  يعبد من ريون اهلل، »يف احلديث الصحيح: 

الظاهر: أن  «وكفر ب  يعبد من ريون اهلل»، فقوله: «ماله، وريمه، وـسابه عىل اهلل

 ، متضمنة الكفر بام يعبد من دون اهلل.«ال إله إال اهلل»ألن  ؛هذا زيادة إيضاح

ل  يفعل الرش  األكرب، كدعاء املوتى ومن قال: ال إله إال اهلل، ومع ذ

والغائبني، وسؤاهلم قضاء احلاجات، وتفريج الكربات، والتقرب إليهم بالنذور، 

]النساء:   ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ والذبائح، فهذا مرش ، شاء أم أبى، و 

ومع  ،[42]املائدة:   ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌژ و ،[18

 فعله فهو كافر. هذا فهو رش ، ومن

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص: ال يقال فالن كافر، حتى يبني له ما جاء به الرسول ولكن ك  يال الشيخ

ڭ  ڭ   ژ وقال تعاىل:  ؛فإن أرص بعد البيان، حكم بكفره، وحل دمه وماله

   ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ژ أي: رش   ،[31]األنفال:  ژۇ  ۇ  ۆ      

الوثن،  ن اهلل، قوتلوا ألجل هذا. فإذا كان يف بلد وثن يعبد من دو[31]األنفال: 

 أي إلزالته، وهدمه، وتر  الرش ، حتى يكون الدين كله هلل.
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ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ دين، سامه اهلل دينا كام يف قوله تعاىل:  :والدعاء

بعثت بالسيف بني »: ملسو هيلع هللا ىلصأي: الدعاء، وقال  ،[15]العنكبوت:   ژٹ  ڤ  ڤ  

فمتى كان يشء من العبادة  «ي  لهيدي الساعة، ـتى يعبد اهلل وـد  ال إل

 ا لغري اهلل، فالسيف مسلول عليه، واهلل أعلم.مرصوف  

عىل من يال نستشفع باهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وسئل الشيخ عبد اهلل أبا بطني، عن إنكار النبي

 .. إلخ..ع ي 

عىل من قال: نستشفع باهلل علي ،  ملسو هيلع هللا ىلص: وما سألت عنه، من إنكار النبي فقال

  عىل اهلل، ألن معنى قوله: نستشفع ب  عىل اهلل، أي: ومل ينكر قوله: نستشفع ب

ومعنى نستشفع باهلل  ؛نطلب من ، أن تدعو اهلل أن يغيثنا، ألن الداعي شافع

علي : نطلب من اهلل أن يطلب من  أن تدعو لنا، وتستسقي لنا؛ فاهلل سبحانه 

 يشفع إليه، وال يستشفع هو إىل أحد.

ال يستشفع به عىل أـد، شأن اهلل »بعد قوله:  وأما آخر احلديث الذي أشار إليه،

 -أعظم من ذل ، إن اهلل عىل عرشه، إن عرشه عىل س واته وأرضه، هكذا 

أرضه،  وإن عرشه فوق س واته، وس واته فوق»ويف لفظ:  .«مثل القبة -بأصابعه
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 فتاوى في معنى ال إله إال اهلل

 «إنه ال يستغاث يب»وقوله يف احلديث ادآخر:  .(9)«هكذا ويال بأصابعه مثل القبة

 .(2)حلديثا

أراد هبذا احلامية جلانب التوحيد، وإن كانت االستغاثة  ملسو هيلع هللا ىلصفكأن النبي 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ بامليلوق فيام يقدر عليه جائزة، كقوله تعاىل: 

وإذا أقبل علي  عدو، واستغثت بأصحاب  ليعينو ،  ؛[95]القصص:   ژڃ  

 يه جائزة.فهذا استغاثة هبم، واالستغاثة بامليلوق فيام يقدر عل

اهلل بحق الكعبة، وطوايف ع ي  يا رب! وبحق  هعن سؤال ا أيق   وسئل

حممد، ومدينته، ع ي  يا رب! وبحق القرآن، ع ي  يا رب! وبحق جربائيل، 

وا الئكة، واجلنة، والنار، والشمس، والقمر، واأليطاب، واألبدال، واألوتاري، 

 وودها؟

م، باطل ال أصل له؛ واملرشوع إنام هو : السؤال هبذه األشياء التي ذكرتفأجاب

 .(3)سؤاله سبحانه بأسامئه وصفاته، كام يف األحاديث املشهورة، واهلل أعلم

                                                 

هذا احلديث أخرجه أبو داود وغريه من طريق وهب بن جرير واختلف عليه فيه، فروي  (9)

بأسانيد متعددة مدارها عىل جبري بن حممد بن جبري بن مطعم، وهو جمهول، واحلديث قد 

فه غري واحد من أهل العلم. )م(  ضع 

 ضعيف لضعف ابن هليعة. )م( هبذا اللفظ، وإسناده «الكبري»أخرجه الطرباين يف ( 2)

 ما يف هذه الرسالة من تعليقات وتقديم فهي للشيخ حممد بن إبراهيم املرصي. )النارش(( 3)
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 ]وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني[.
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 رسالة في التوحيد واالجتماع والسمع والطاعة

    
والصالة والسالم عىل حممد خاتم النبيني وعىل آله  ،احلمد هلل رب العاملني

 وصحبه أمجعني.

 ترمجة الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف -    تعاىل -: 

ابن الشيخ عبد ، ابن الشيخ عبد اللطيف، مة اإلمام عبد اهللهو الشيخ العالا 

 .- تعاىل  - ابن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، الرمحن بن حسن

كان والده مبعوثا  حني، وذلك 5621سنة  ولد يف مدينة اهلفوف باألحساء

 من قبل اإلمام فيصل بن تركي إلرشاد أهل األحساء.

ه والشيخ محد بن عتيق وأخذ العلم عن أبيه وجدا ، 5626 دم الرياض سنةق

 والشيخ عبد الرمحن بن عدوان وغريهم.                              

وحلدوث بعض الفتن بعد وفاة اإلمام فيصل بن تركي وتنافس عدد من أبنائه 

  األفال..           نتقل الشيخ إىلاضطرابات، عىل احلكم مما أدى إىل حدوث عدد من اال
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ف آبائه وبعد أن مكث فرتة من الزمن يف األفال. عاد إىل الرياض، وخلا 

التعليم وإلقاء الدروس، وكانت له جهود ورسائل و اإلرشاد وأجداده يف منصب

 .(5)اخلالفات صدع وحلا ال يف حماولة رأب

ى فتح وبعد سقوط الدولة السعودية الثانية استمر يف التعليم واإلرشاد حت

فكان خري معني له للقيام  5953تعاىل الرياض سنة  امللك عبد العزيز 

بنته وأنجب منها ااإلرشاد والنصح والتوجيه، وتزو. امللك عبد العزيز مة هب

 ملكًا فيام بعد. فيصال الذي صار

 وأخذ عنه العلم من أرسته ومن غريهم عدد كثري.

بن إبراهيم ابن أخيه، والشيخ  ، ورثاه مجع منهم الشيخ حممد5993تويف سنة 

 .    - تعاىل مجيعاً   -سليامن بن سحامن 

 .(6)، رمحه اهلل  ورفع درجتهمل تذكر هنا ويف ترمجته جوانب كثرية مرشقة منرية

 من خالل الرتمجة تستطيع إدراك كثري مما يشري إليه الشيخ يف الرسالة. )تنبيه(:

                                                 

 «.الدرر السنية»راجع: املجلد التاسع من  (5)

 «واخلرب... املبتدأ»، (924 :52/913) «يف األجوبة النجدية الدررالسنية»انظر( 6)

 «تراجم متأخري احلنابلة»، (9/5224) « تسهيل السابلة....»، (525 :9/515)

 وغريها.؛ (621، 629)ص/ «الدعوة اإلصالحية يف بالد نجد»، (596)ص/
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 رسالة في التوحيد واالجتماع والسمع والطاعة

 :(1)-تعاىل   - اللطيف قال الشيخ اإلمام عبد اهلل بن الشيخ عبد

 

من عبد اهلل بن عبد اللطيف، إىل جناب الفضالء األعالم، واملشايخ الكرام: 

إبراهيم بن عبد اهلل، ومحد بن حسني، وزيد بن حممد، ومحد بن عتيق، وصالح 

، وحممد بن عيل، وعيل بن إبراهيم الشثري، وإبراهيم بن عميقان، وسعود يالشثر

خوان من طلبة العلم، محانا اهلل وإياهم عن االستكبار، عن بن مفلح، وكافة اإل

قبول النصائح، ووفقنا وإياهم التباع السلف الصالح، وجنبنا وإياهم أسباب 

 الندم والفضائح، سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

فإن موجب الكتاب، القيام بأوجب واجبات الدين، وأفضل شعائر  وبعد:

ومن تبعه من الصاحلني، من أداء النصحية هلل،   املوحدين، وطريقة الرسول

ذلك، إىل طريق  ربنا يف و لكتابه، و لألئمة، و العامة من املسلمني، فقد أرشدنا

الفالح املنجي من اخلرسان، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم )بسم اهلل الرمحن 

                                                 

 (.26: 3/23)  «الدرر السنة يف األجوبة النجدية»هذه الرسالة يف ( 5)
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 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چالرحيم(، 

 .(5) [9-5]العرص:  چ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ

  چەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ېې ې ۉ ۉ چوقال تعاىل

 ،يطلب معرفة احلق يملا كان لإلنسان الذ» :تعاىل قال ابن القيم  ؛[92]سبأ:

 أن يكون مناظرًا لغريه؛ والثانية: أن يكون ناظرًا مع نفسه؛ إحدامها: ؛حالتان

اءالن ويتس ،فيتناظران ،ثننياثنني اأن يقوموا هلل : وهي ؛أمرهم بخصلة واحدة

بينهام، وواحدًا وفردًا، يقوم كل واحد مع نفسه، فيتفكر ىف أمر هذا الداعي وما 

ليتبني له  ،امو يعرض ما جاء به عليه ،يدعو إليه، ويستدعي أدلة الصدق والكذب

 نتهى.ا، «فهذا هو احلجا. اجلليل، واإلنصاف املبني، والنصح العام ،حقيقة احلال

توحيد من  العلم به، والعمل، والدعوة إليه، فهذه ال بدا يف أنه ال وقد عرفتم:

كل زمان ومكان، وهذا الواجب جيب عىل كل  وأتباعه، يف طريقة الرسول 

                                                 

وقد علمتم »يف بعض رسائله:  -تعاىل   -قال الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف (  5)

ممن أرشك به، وأن كلمة  ما أوجب اهلل عليكم من معرفة دينه وإخالص العبادة له والرباءة

دلت عىل إخالص العبادة هلل وحده ال رشيك له، والرباءة ممن  «ال إله إال اهلل»اإلخالص 

أرشك به، وال يستقيم إسالم عبد إال بذلك، فمن شك أو توقف يف كفر من مل يعتقد دين 

له، الذي دلت مل يعمل به، فهو مل يأت باإلسالم العاصم لدمه وما اإلسالم، ومل يتكلم به، أو

 .«عليه شهادة أن ال إله إال اهلل
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 رسالة في التوحيد واالجتماع والسمع والطاعة

، فلو كان ذلك مقصورًا عىل (5)طالعهاعلمه و واحد بحسبه، وإن كثر جهله وقلا 

ورفع  ،؛ أو كان فيه غضاضة للفاضل(6)أحد لعلمه وفضله لتعطلت أمور الدين

وملا  وكذا؟ أتصيل عىل ابن أيب وهو كذا ملا قال عمر لرسول  ول:للمفض

وملا أنكر بعض الصحابة عىل  أوالً؛ ةقتال أهل الرد أنكر عىل أيب بكر 

:  وملا قال عمر جتمعوا عىل ذلك؛احتى  ،ملا مهوا بجمع املصحف  ،بعض

 وأخطأ عمر. ةمرأااهلل أكرب، أصابت 

مجيع األعصار، ومع ذلك فاألخوة اإلسالمية  وهكذا شأن العلامء األخيار، يف

فإن أشكل،  ،تباع احلق مع من كان معهاستكبارعن اباقية، ال يشوهبا هوى وال 

 عند موارد النزاع. فالرد بينهم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه 

أن الفتن كثريًا ما يلتبس فيها احلق بالباطل، ولكن جيب عىل  وقد علمتم:

ذلك بالبحث واملذاكرة، وإظهار ما يعتقده ويدين به، فإن  املسلم معرفة احلق يف

كان حقًا سأل ربه الثبات واالستقامة، وشكره عىل التوفيق واإلصابة؛ وإال رده 

إىل من هو أعلم منه بحجة جيب املصري إليها، ويقف املرشد عليها، واهلل عند لسان 

                                                 

احلق واألمر باملعروف واجب أن الدعوة إىل  هبذا الكالم  -تعاىل   - يريد الشيخ( 5)

ستطاعة كل مكلف، فقليل العلم يكون منه هذا يف حدود ما أتقنه وعلمه وال ابحسب 

 يتجاوز حده وفهمه.

جاء به الصغري، وال يلزم  إنحلق أحق أن يتبع وهبذا أن ا -تعاىل   -ويريد الشيخ ( 6)

 من هذا قدح يف الكبري.
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 ۇ ۇ ڭ چة قدم بدا من زلة قلم وعثر كل قائل وقصده وجمازيه بعمله، فال

 .[554]طه:  چ ى     ى  ې   ې چ ،[22]يوسف:  چ ۆ ۆ

 تهأن اهلل تعاىل ما أنعم عىل خلقه نعمة أجل وأعظم، من نعم وال خيفى عليكم:

أهل األرض عرهبم وعجمهم، و، فإن اهلل بعثه عبده ورسوله حممد  ةببعث

دين يرتىض،  كتابيهم وأميهم، قروهيم وبدوهيم، جهال ضالل عىل غري هدى وال

ِ أهل الكتاب، فصدع بام أوحى اهلل إليه
وأمر بتبليغه، وبلغ  ،إال من شاء اهلل من ُغربر

 ؛ةاملتنوع ة، وامللل املتباينةالناس عليه من الديانات املتفرق رسالة ربه، وأنكر ما

 يصل سالكه إىل جنات النعيم. ،ودعاهم إىل رصاط مستقيم، ومنهج واضح قويم

ما  ،الدالة عىل صدقه وثبوت رسالته ،واألدلة القاطعة ،ياتوجاءهم من اآل

 وعاند املعاند: ،فلم يبق ألحد عىل اهلل حجة، ومع ذلك كابر املكابر ،أعجزهم به

ورأوا: أن االنقياد له وترك ما هم عليه  ،[1]غافر: چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ

ص أو نق ،وتسفيه أحالمهم ،بائهمآمن النحل وامللل، جير عليهم من مسبة 

 إىل ماكلهم، ما حيول بينهم وبني مقاصدهم، فلذلك عدلوا آأو ذهاب م ،هتمارياس

 .(5)ختاروه من الرد واملكابرة، والتعصب عىل باطلهم واملثابرةا

                                                 

أن دينهم مبني  :الرابعة» :«مسائل اجلاهلية»بن عبد الوهاب يف  حممدسالم قال شيخ اإل( 5)

: فهو القاعدة الكربى جلميع الكفار أوهلم وآخرهم، كام قال تعاىل ،عىل أصول أعظمها التقليد

ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پچ
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 رسالة في التوحيد واالجتماع والسمع والطاعة

ولكن يف النفوس  إليه؛ باهلدى ودعا وأكثرهم يعلمون أنه حمق، وأنه جاء

إال  ،مقصودهاصل حيوال  ،ال يقوم ناموسها ،وهناك إرادات ورياسات ،موانع

وهذا هو املانع يف كل زمان ومكان، من متابعة  ،االستجابة له كوتر ،بمخالفته

ختصم اثنان، وال اولوال ذلك ما اختلف من الناس  ،وتقديم ما جاؤوا به ،الرسل

 خصامن. ،وإسالم الوجه له ،يف االيامن باهلل

 رسوله، ونرص اهلل ،مع الناس كذلك، حتى أيد اهلل دينه ال حاله زوما 

وتأهل بسالمة  ،ممن سبقت له من اهلل السعادة ،بصفوة أهل األرض وخريهم

وصار هبم عىل  ،صدره مراتب الفضل والسيادة، وأسلم منهم الواحد بعد الواحد

إبالغ الرسالة معاون ومساعد، حتى من اهلل عىل ذلك احلي من األنصار، بام 

، ةستجاب هلل ورسوله منهم عصابسبقت هلم به من احلسنى والسيادة األقدار، فا

ما هو عنوان التوفيق واإلصابة، فصارت بلدهم بلد  ،حصل هبم من العز واملنعة

وقصدها  ،ة العظمى، هاجر إليها املؤمنونذخوالسيادة البا ،الكربى ةاهلجر

                                                                                                                            

ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ  :وقال تعاىل ،[69]الزخرف: چٿ

ۉ ۉ چ  :فأتاهم بقوله ،[65]لقامن: چڇڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

[ 92]سبأ: چې ېې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ 

 چڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ     ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :وقوله، اآلية

 .[9]األعراف:
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 ويت شوكتهم، أذن هلم يف اجلهاد بقولهقو ،املستجيبون، حتى إذا عز جانبهم

 .[93]احلج: چ ڀ  ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چتعاىل: 

ية السيف، وصار اجلهاد من آثم ملا اشتد ساعدهم وكثر اهلل عددهم، أنزل 

وقاموا بأعباء  ،سالمية، فاستجابوا هلل ورسولهكد الشعائر اإلآأفرض الفروض، و

دوا يف حب اهلل ونرص دينه السيوف، وبذلوا األموال والنفوس، ومل وجرا  ،ذلك

 چ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ چ رسائيل ملوسى:إ ويقولوا كام قالت بن

 .[69]املائدة:

فلام علم اهلل منهم الصدق يف معاملته، وإيثار مرضاته وحمبته، أيدهم بنرصه 

ورد هبم  فأذل هبم أنوفا شاخمة عاتية، وتوفيقه، وسلك هبم منهج دينه وطريقه؛

عليه تلك  إليه قلوبا شاردة الهية، جاسوا خالل ديار الروم واألكارسة، وحموا ما

رض ظهورا ما حصل قبل ذلك، األمم العاتية اخلارسة، وظهر اإلسالم يف األ

يف  ،واستبان لذوي األلباب والعلوم ،وعلت كلمة اهلل، وظهر دينه فيام هنالك

 ما هو مقرر معلوم. أعالم نبوة حممد 

ومل يزل ذلك يف زيادة وظهور، وعلم اإلسالم يف كل جهة من اجلهات مرفوع 

والتامدي يف فعل  ،تساعواال ،، حتى حدث يف الناس من فتنة الشهواتمنصور

ستقصاؤه، فضعفت القوة اإلسالمية، ااملحرمات، ما ال يمكن حرصه وال 

وغلظت احلجب الشهوانية، حتى ضعف العلم بحقائق اإليامن، وما كان عليه 
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 رسالة في التوحيد واالجتماع والسمع والطاعة

ت من العلوم والشأن، ورفعت عند ذلك فتنة الشبهات، وتوالد ،الصدر األول

 چ ٻ ٻ ٱ چ ثم والسيئات، وظهرت أرسار قوله تعاىل:آتلك امل

 .(5)«لتتبعن سنن من كان قبلكم»: وقوله  ،[23]التوبة:

ولكن هلل يف خلقه عناية وأرسار، ال يعلم كنهها إال العليم الغفار، من ذلك أن 

يل إىل واضح السب وويدع ،دينها أمر اهلل يبعث هلذه األمة يف كل قرن من جيدد هلا

 ياته؛آذلك وتعدم وجود ويضمحل  ،كي ال تبطل حجج اهلل وبيناته ،ينهابومست

يدعو إىل تلك املناهج واملسالك، وليس من  ،فكل عرص يمتاز فيه عامل بذلك

هذا مل  نرشطه أن يقبل منه ويستجاب، وال أن يكون معصوما يف كل ما يقول، فإ

 يثبت ألحد سوى الرسول.

رفها املسلمون، وينكرها املبطلون، أوضحها عالمات يع وهلذا املجدد:

وأصدقها وأوالها، حمبة الرعيل األول من هذه األمة، والعلم بام كانوا عليه من 

 سمها األكرب اجلليل:االتي أصلها األصيل، و ،الدين وقواعده املهمة صولأ

ونعوت جالله، وأن يوصف بام وصف به نفسه،  ،معرفة اهلل بصفات كامله

 ،من غري متثيل وال تكييفو ،من غري زيادة وال حتريف وله ووصفه به رس

هلة، هذا أصل وحده ال رشيك له، ويكفر بام سواه من األنداد واآل وأن يعبد ]اهلل[

 خرها.آدين الرسل كافة، وأول دعوهتم و

                                                 

 خرجه الشيخان.أ( 5)
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ما  ،ورصف الوجوه إليه ،من العلم به وبرشعه و دينه لة،ويف بسط هذه اجلم

 نه.عويتفرع  ،هذا األصل عىل وكل الدين يدور ،ال يتسع له هذا املوضع

نحرافهم اعرف  ،أحوال الناس من أزمان متطاولة ومن طاف البالد، وخرب 

فيام  -فكل بلد وكل قطر وجهة  ،وبعدهم عام جاءت به الرسل ،عن هذا األصل

وقصدت من دونه يف  ،هلة التي عبدت مع اهلل بخالص العباداتفيها اآل - يبلغنا

ال يمكن جحده وال إنكاره، بل  ،ما هو معروف مشهور ،والرهبات الرغبات

، بالعطاء واملنع والتدبري، ةوصل بعضهم إىل أن ادعى ملعبوده مشاركة يف الربوبي

 .(5)ينكر الكرامات ،ومن أنكر ذلك عندهم فهو خارجي

وكذلك هم يف باب اإليامن باألسامء والصفات، ورؤساؤهم وأحبارهم  

هل التنزيه أينون باإلحلاد والتحريفات، ويظنون أهنم من معطلة لذلك، يد

وسربهتم يف باب فروع العبادات، رأيتهم  ،، ثم إذا نظرت إليهم(6)واملعرفة باللغات

قد رشعوا ألنفسهم رشيعة مل تأت هبا النبوات، هذا وصف من يدعي اإلسالم 

 منهم يف سائر اجلهات.

                                                 

 فقد خلطوا بني كرامات األولياء وخصائص الربوبية واإلهلية.( 5)

ملا يكثرون الكالم يف تعطيل صفات اهلل بدعوى املجاز واملشاكلة اللفظية وغري ذلك، ( 6)

 واهلل املستعان عليهم.
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 رسالة في التوحيد واالجتماع والسمع والطاعة

خر، ليسوا مما آفهوالء نوع  ،ا رأساومل يرفع هب ،بأصل الرسالة وأما من كذب:

 ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ ، بل هم كام قال اهلل تعاىل:ءجاءت به الرسل يف يش

وتبني له األمر عىل  ،ومن عرف هذا حق املعرفة ،[523]األعراف: يةاآل  چ پپ پ

إن كان من أهل العلم  ،ختصه بهاوما  ،عرف حينئذ نعمة اهلل عليه ،وجهه

 ن.أفلة عن هذا الشواإليامن، ال من ذوي الغ

، ومنر عليكم بمنة ةوقد اختصكم اهلل من نعمة اإليامن والتوحيد بخالص

يف هذه األزمان، فأتاح لكم  ،وأصناف الناس ،عظيمة صاحلة من بني سائر األمم

ا بام كان عليه الصدر ا، عارفً فقيهً   نبيالً علاًم ومن أحبار األمة وعلامئها حربا جليال، 

 .(5)نحل من عرى اإلسالم وحتولااألول، خبريا بام 

كان عليه سلفهم الصالح، يف  افتجرد للدعوة إىل اهلل، ورد هذا الناس إىل م

باب العلم واإليامن، وباب العمل الصالح واإلحسان، وترك التعلق عىل غري اهلل، 

عتقاد يف األحجار واألشجار، وجتريد واال ،من األنبياء والصاحلني وعبادهتم

يف األقوال واألفعال، وهجر ما أحدثه اخللوف ، ول اهلل املتابعة لرس

وأنكر عىل  ذل نفسه هلل.به، وتانوجادل يف اهلل، وقرر حججه وبي، واألغيار

 أصناف بني آدم، اخلارجني عام جاءت به الرسل املعرضني عنه، التاركني له؛

                                                 

أجزل له األجر والثواب و  -وهو شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب( 5)

 .- ا و إياه اجلنة بغري حسابوأدخلن
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ما ، وصنف يف الرد عليه من عاند أو جادل، وجرى من املخاصامت واملحاربات

 كثركم يعرف ذلك.أو ،يطول عده

من سبقت له من اهلل سابقة السعادة، فأقبل عىل معرفة ما  ووازره عىل ذلك:

املاضني، وآبائهم املتقدمني،  (5)عنده من العلم وأراده، من أسالف آل مقرن

  رمحة واسعة، وجزاهم عن اإلسالم خريا، فام زالوا من ذلك عىل آثار

ع هلم تعاىل من عظيم صنعه، وخفي لطفه، ما هداهم به محيدة، ونعم عديدة، يصن

 رتضاه لنفسه، واختص به من شاء كرامته وسعادته من خلقه.اإىل دينه الذي 

ما ظهروا به عىل كافة العرب، وغدت هلم  ،وأظهر هلم من الدولة والصولة

واإلمامة، رتبة تدرس بمجرد السابقة والعادة، ال تزامحهم فيها العرب  ياسةالر

ا، ل إليها بنو ماء السامء، وصاحلهم يرجو فوق ذلك مظهرً والعرباء، وال يتطا

وجاهلهم يرتع يف ثياب جمد، ال يعرف من حاكها وال درى، فلم يزل األمر يف 

رمحة  العبد الصالح،  همزيد، حتى توىف اهلل شيخ هذه الدعوة، ووزير

 واسعة.

األعامل واإلرادات،  فسد عىل الناسأمن فتنة الشهوات، ما  :(6)ثم حدث

 اخلبري. الفطن وجرى من االبتالء والتطهري، ما يعرفه

                                                 

 .-تعاىل   -حممد بن سعود بن حممد بن مقرن  اإلمام يعني آل سعود: فجدهم هو( 5)

 :                             «بيان حقوق والة األمور عىل األمة»يف  -تعاىل    -قال الشيخ ابن باز ( 6)
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ما رد هلم به الكرة،  ،أهل هذه الدعوة ،رمحته و ألطافهمن ثم أدرك سبحانه 

ونرصهم بربكته املرة بعد املرة، وبعضهم أدرك ذلك ورآه، ومن مل يدركه بلغه 

وذلك سنة  ،م تكون هلم العاقبةمتحان ألهل هذه الدعوة، ثبتالء واالكيف كثر اال

                                                                                                                            

مد بن عبد الوهاب رمحة اهلل عليه وقد من اهلل عىل هذه البالد بدعوة الشيخ اإلمام حم» 

هلذه الدعوة، وحصل بذلك من    ومنارصة جد هذه األرسة اإلمام حممد بن سعود 

 الرشك، وعىل وسائل الرشك، اهلدى، والقضاء عىل اخلري العظيم، ونرشالعلم واحلق، ونرش

سرب هذه  نواع الفساد من البدع والضالالت ما يعلمه أهل العلم واإليامن ممنقمع أ وعىل

 .رك فيها، ونارصأهلهااالدعوة، وش

فصارت هذه البالد مرضب املثل يف توحيد اهلل واإلخالص له والبعد عن البدع 

والضالالت، ووسائل الرشك، حتى جرى ما جرى من الفتنة املعلومة التي حصل بسببها 

 العدوان عىل هذه الدعوة وأهلها.

ن عبد اهلل بن حممد بن سعود والد اإلمام فيصل اإلمام تركي ب يثم مجع اهلل الشمل عىل يد

ثم عىل يد ابن ابنه عبد اهلل بن  ،ثم عىل يد ابنه فيصل بن تركي ،بن تركي، رمحة اهلل عىل اجلميع

 فيصل بن تركي.

فجاء اهلل بامللك عبد العزيز   ثم حصلت فجوة بعد موت اإلمام عبد اهلل بن فيصل 

 ...«ونفع اهلل به املسلمني.

 ة األوىل ثم الثانية ثم الثالثة.تعاىل الدولة السعودي  الشيخ ابن باز  فذكر
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أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل، » اهلل سبحانه السابقة يف أنبيائه ورسله:

 .(5)«يبتىل الرجل عىل قدر دينه

 وله يف ذلك حكمة بالغة دلنا عىل بعض أفرادها يف حمكم كتابه، قال تعاىل:

وقال  ،[6-5 ]العنكبوت:ية اآل چھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ

، [523عمران: ]آل چ ۇۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ      ھ ھ        ھ ہ چ تعاىل:

 .[92]األنفال: چ ک ک ک چ وقال تعاىل:

 ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ وقال تعاىل:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ وقال تعاىل: ،[659 ]البقرة:ة اآلي چ ې  ۉ ۉ

 ڱڱ ڱ ڱ    ڳ ڳ         ڳ ڳ چ :وقال تعاىل ،[52]التوبة: ةاآلي  چ ڄ  ڄ ڄ ڦ

 .[55]احلج:ة اآلي چ ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں

ثم إن اهلل سبحانه وتعاىل من فضله ورمحته، مجع املسلمني عىل إمام واحد، 

 ما ال خيفى. ة،وحصل هلم من األمن والراحة والعافية، وكف أيدي الظلم

ها فتنةنوخبطت ،وقعت املحنة :ثم بعد ذلك وتفر  ،وطار رشرها ا،، عما رشا

خالع لبيعة إمامه، بغري حجة وال  ،الناس فيها أحزابا وشيعا، ما بني ناكث لعهده

وحمبة للفرقة والشناعة، وبني جمتهد ملا رأى إمامه صدر  ،بغضا للجامعة ،برهان

                                                 

 كام جاء يف احلديث املروي يف املسند وغريه عن أيب سعيد اخلدري وغريه.( 5)
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 ،إال أن تروا كفرا بواحا» يلوح بني عينيه: ،مكاتبة للدولة، وبني واقف عند حده

 .(5)«اهلل برهانعندكم فيه من 

 ،ومع اآلخرين تارة ،الء تارةؤمع ه ،اجلنان خوار ،ضعيف العنان والرابع: 

أو تكفرها، بل  ،أو تفسقها ،وكل فرقة من هذه الفرق تضلل األخرى ،يتبع طمعه

تأتم به وتقلده، وحتتج بقوله عياذا باهلل من ذلك، و  ،وتنتسب إىل طالب علم

وهو أعلم برسائرهم،  ،جلميع عىل اهللاملعصوم من عصمه اهلل، وحساب ا

 وسيحكم بينهم سبحانه بعلمه.

وذهاب  ،وجتديد األخوة اإلسالمية ،إىل اجلامعة ثم أذهب اهلل ذلك بالعود

 ،دعوة إىل اجلامعةلوا ،من ثبوت اإلمامة ،وعاد األمر إىل ما كان عليه ،الشحناء

وسألناه املزيد من فضله  ،فحمدنا اهلل تعاىل ،وجتديد العهود واملواثيق عىل ذلك

                                                 

صىل  يف ذكر بيعتهم رسول اهلل حني من حديث عبادة بن الصامت كام جاء يف الصحي( 5)

 :«رشح رياض الصاحلني»ن عثيمني يف ، قال الشيخ اباهلل عليه وعىل آله وسلم

اليشء البني الظاهر، أما ما حيتمل التأويل فال  اح:والكفر الرصيح، والب الكفر البواح، معناه:»

اخلرو. عليهم فيه، يعني لو قدرنا أهنم فعلوا شيئا نرى أناه كفر، لكن فيه احتامل أنه ليس  جيوز

لكن إذا كان بواحًا   م فيه، ونوهلم ما تولوا،أن ننازعهم أو نخر. عليه بكفر، فإناه ال جيوز

ط ارصحيًا مثل: أن وليا من والة األمر قال لشعبه: إن اخلمر حالل ارشبوا ما شئتم، أو إن اللو

حالل تلوطوا بمن شئتم، أو إن الزنا حالل، ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ما فيه 

 .«إشكال...
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طفأ نار تلك أوأذهب اهلل عنا هباء الشبهات، و ،وكنا مغتبطني ،ورمحته

 الضالالت.

 ا للفساد يف األرض وفالا ثم خر. من خر. بشق العصا ومفارقة اجلامعة، طلبً 

نتظم يف سلكهم من الطغاة اومن  ،ملسلمني عن جماهدة أعداء اهلل املرشكنيمع اجل

وضالل مستبني، مضادة  ،حدثان عظيم ،ثم كان عاقبة ذلك ،ينوالبغاة املفسد

ن أل ،ورفضا لفرضية اجلامعة، وإقامة لشعائر أهل اجلاهلية ،ألمر اهلل ورسوله

 دينهم الفرقة، ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ چ بقوله:  نبيفأتاهم ال

ومن  ،[52]التغابن:  چ ھ ھ چ وقوله: ،[549-546 ]آل عمران:   چ ڃ ڄ

نقياد له فضيلة، وبعضهم جيعله دينا، وعدم اال ،أن خمالفة ويل األمر :شعارهم

الوالة، والسمع جور  وأمرهم بالصرب عىل ،يف ذلك فخالفهم النبي 

 .(5)بدى وأعادأو ،وغلظ يف ذلك ،والنصيحة هلم ،والطاعة

                                                 

أن خمالفة  املسألة الثالثة:»: «مسائل اجلاهلية»اب يف قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوه( 5)

صىل نقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول اهلل ويل األمر وعدم اال

وأمر بالصرب عىل جور الوالة وأمر بالسمع والطاعة هلم والنصيحة،  اهلل عليه وعىل آله وسلم

 .«وغلظ يف ذلك وأبدى وأعاد
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إن اهلل يرىض » :النبي عن ، (5)ما يف الصحيحني ،وهذه هي التي ورد فيها

أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال  الكم ثالث

ومل » تعاىل: قال شيخ اإلسالم ، «تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم

 :وقوله  ،«اإلخالل هبذه الوصيةمن إال  ،يقع خلل يف دين الناس أو دنياهم

 .(6)«وال مجاعة إال بسمع وطاعة ،ال إسالم إال بجامعة»

من أراد نجاة نفسه هذا الرشط، الذي ال يوجد اإلسالم إال به، ومع  فليتأمل:

 ،ثننيوأثبت البيعة ال ،وأجاز نصب إمامني ،ستحسنهاستحسن الوقع من اذلك 

أوفوا ببيعة »، (9)«إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام»كأنه مل يسمع يف ذلك نص: 

 - ، ملا قال األنصاريب بكر أيف بيعة ، وما قاله الفاروق  ؛«ل فاألولاألو

                                                                                                                            

ر مجتامع السمع والطاعة ملن تأأن من متام اال األصل الثالث:» :«صول الستةاأل»وقال يف 

من أنوع البيان  ذا بيانًا شائعًا ذائعًا بكل وجهه علينا ولو كان عبدًا حبشيًا، فبني النبي 

 .«عرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل بهرشعًا وقدرًا، ثم صار هذا األصل ال يُ 

واملسند واملوطأ من س يف صحيح البخاري بل هو يف صحيح مسلم هذا احلديث لي( 5)

 . حديث أيب هريرة 

صىل اهلل عليه وعىل آله  ينظر من أخرجه أو ذكره عن رسول اهللاملعنى صحيح لكن ( 6)

 .وسلم

 . وهو حديث ثابت يف صحيح مسلم وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري ( 9)
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يف شأن عيل  ،وما ذهب إليه احلكامن منا أمري ومنكم أمري؛ - من أهل السقيفة

 .ومعاوية 

 اوأقر ،عىل احلجاز والعراق اعليً  ايف دينهم نصب إمامني، ألقر افلوا كان جائزً 

مع أن عليا  ،جيدا خمرجا إال بخلع أحدمهاولكن مل  ،معاوية عىل مرص والشام

 ،والدخول يف الطاعة ،إال ألجل اجلامعة ،مل يقاتل معاوية وأهل الشام، 

 .(5) وكان حمقا يف ذلك 

القترص عىل  ،فلو رأى ذلك جائزا له ،يف خلع نفسه ،وما ذهب إليه احلسن

يستقيم إال بخلع  لكن ملا علم أن ذلك ال ،وترك معاوية وما بيده ،احلجاز والعراق

 وخلع نفسه. ،أحدمها، آثر الباقي وغض الطرف عن الفاين

تعاىل، ملا أراد  وكذلك ما قال إمام هذه الدعوة النجدية، الشيخ: حممد 

 ذلكعبد العزيز:أن جيعل أخاه عبد اهلل أمريا عىل الرياض بعد فتحها، أنكر 

                                                 

                     :«جلوهرة الفريدةا» وقال الشيخ حافظ احلكمي يف( 5)

 واحلق يف فتنة بني الصحاب جرت

 ـهو الكان والنرص أن أبا السبطني 

 تبًا لرافضـــة سـحــقـــًا لناصــبــة

 هو السكوت وأن الكل جمتهد 

 من رد هذا قـولــــه فــــنـــدـمحق 

 قبًحا ملارقٍة ضلوا وما رشدوا
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ألنه رأى ذلك  ،ونصريهوعضده  ،وقال هذا قدح و غيبة إلمام املسلمني ،وأعظمه

 .مع أن عبد اهلل ما يظن به إال خريًا، وحسبك به  ،وسيلة  إىل الفرقة

وآثرتم املساملة  ،تعرفون أن هذا حق وتعتقدونه ،فإن كنتم معرش العلامء 

فإن كنتم  ،والسكوت، فهيهات هيهات أنى لكم اخلالص، وقد كتمتم ما ال جيهل

فرحم اهلل من  ،ه واعتقدناه يف هذه القضية خطأتعتقدون خالفه، وأن ما ذهبنا إلي

 فإن أشكل األمر فهلم، فاحلكم واحلق مقبول. ،وبرص حائرا ،أرشد جاهال

أهل  جوابكـم من لنا هاتوا (1)ساستا فيا

 كتاب نحن فيه وأنتــــــــم؟

 أم الوحي منبوذ وراء ظهورنا
 

 عمري ذو َأَفاننَِي ِمْقَول  لففيكم  

 ا ثم َنعـدل  عىل ملة نقضـــي هب

 وحيـــكم فينا املَرزَبان املرفل  
 

وهذه اآلثار من سنة  ،هذه النصوص من كتاب اهلل نرجع عند التنازع إليها

قال  ،يف دواوين اإلسالم سطورةم ،مضبوطة حمررة ،وأحكامه  رسول اهلل

ة إال واهلل ما تويف حممد » :عمر   ،عىل املحجة البيضاء وقد ترك األما

 .(6)«ال يزيغ عنها إال هالك ،نهارهاليلها ك

                                                 

 يا ساسًة. كذا ولعلها:( 5)

يف املسند وسنن ابن  كام صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم جاء هذا املعنى عن رسول اهلل( 6)

 .ماجة من حديث العرباض ابن سارية 
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وما من طائر يطري يقلب  لقد تويف رسول اهلل  : وقال أبو ذر

قبل أن تنفر. ذات  ،فاستأنف النهار يا ابن اجلبري، (5)إال أبدى لنا فيه علامً  ،جناحيه

فتكونوا  ،فرهكأو ي ،أو يفسقه ،ويضلل بعضكم بعضا ،بينكم معرش العلامء ،البني

تستباح بذلك أعراضكم  ،أو ضحكة لذي دهاء وفجور ،ة جلاهل مغروربذلك فتن

 وال ينتفع بعلمكم.

ولو طال منا ومن بعضكم ألجله سفر، للنظر فيام  ،عقدوا لكم حمرضااف

بذلك عنكم باب  اتسدو ،ولو مل يعمل به عامل ،وتقوم به احلجة ،يصلح اإلسالم

فإين واهلل ال إخال  ،لمني وعامتهموألئمة املس ،ولرسولهولكتابه نصحا هلل  ،الفرقة

 ذاوذلك لكثرة الطالب هل ،إال أن يشاء ريب شيئا ،وال احلية متوت ،اجلرح يندمل

واحتا. العاقل للنظر فيام هو  ،وأعضل البأس ،فقد وقع واهلل بكثرهتم ،األمر

 ،واألجدا فاألجدا  ،األسدا فاألسدا عىل باالجتامع  ،واألرىض لربه ،األصلح لدينه

 صلح فاألصلح.واأل

يدأب بني  ،فاتح حصنه ألهله ،متحيل بيمينه ،عىل شامله ىءفإن الشيطان متك

يوسوس  ،تأليبا وتأنيبا ،عنادا هلل ولرسوله ولدينه ،األمة بالشحناء والعداوة

ويوحي إىل  ،ويمني أهل الفجور والرشور ،يزين بالزور ،ويديل بالغرور ،بالفجور

                                                 

 رواه اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد فيه ضعف، وملعناه شواهد، واهلل تعاىل أعلم.( 5)
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 رسالة في التوحيد واالجتماع والسمع والطاعة

ال ، (5)و عادة له منذ أهانه اهلل يف سالف األزمان ،ذ كاندأبا له من ،أوليائه بالباطل

هامة عدو اهلل  عوقط ،وغض الطرف عن العاجل ،ينجو منه إال من أحب اآلجل

وسخطه من سخطه،  ،من رضيه ذلكريض  ،تباع احلق والعمل بهاب ،وعدو الدين

اهلل  آخرها األجل املقدور، وإىل ،وعاقبة ذميمة ،فإن هلذه األمور غاية وخيمة

 .*عاقبة األمور، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

                                                 

 وقال الشيخ عبد اهلل يف رسالة له:( 5)

زخرف هلم وجيعل باطلهم يف ون باطنهم بزخرف القول، وهلم من يومجيع أهل الباطل حيسن»

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ  حق، قال تعاىل:صورة 

 .«[556]األنعام:  چڄ   ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ     

 ما عىل هذه الرسالة من تعليقات فهي ملحمد بن إبراهيم املرصي.* 


